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Encontro 
discute pré-escola 

Nos dias 30 de junho 
e 1." de julho, os psicó
logos vinculados á área 
educacional têm um en
contro marcado na Es
cola Municipal de 1." e 
2." Graus Derville Ale
grete, em Santana. Nes
ses dias será realizado o 
I Encontro da Pré-
Escola, em uma promo
ção conjunta da 
APEOESP (Associação 
dos Professores do En
sino Oficial do Estado 
de São Paulo), 
APEEEM (Associação 
dos Professores e Espe
cialistas de Educação 
do Ensino Municipal), 
ADEPI (Associação 
dos Especialistas e Pro
fessores de Educação 

de trabalho. Pretende-
se, ainda, esboçar uma 
proposta de política de 
atendimento ao pré-
escolar nas redes esta
dual e municipal, consi

derando principalmente 
a questão da qualidade 
dos serviços prestados. 

As entidades organi
zadoras estão solicitan
do a participação de to-

SAÚDE MENTAL NO ESTADO 

dos os profissionais que 
prestam serviço à popu
lação de 0 a 6 anos. Du
rante esse período o 
processo educacional 
não deve restringir-se à 

O INÍCIO PRÁTICO DE 
UMA NOVA POLÍTICA: 

A SELEÇÃO DE 
PROFISSIONAIS 

Após o \ psiquiatra, Infantil), ASSFABES c h e g o u a s s i s 

sua prova, no dia 10 de 
junho, para integrar á 
equipe multiprofissio
nal de Saúde Mental em 
Centros de Saúde. 

A prova para os psi
cólogos, até o momento, 
não foi marcada, mas 
deverá ocorrer nos pró
ximos dias. As inscri
ções para o processo se
letivo, encerradas em 18 
de maio último, mostra
ram um número de 2.711 
psicólogos interessados 
em participar dessas 
equipes. A distribuição 
dos inscritos foi a se
guinte: 

. • 

i 

I • 

dores da FABES), Sin
dicato dos Psicólogos 
no Estado de São Paulo 
e CRP-06. 

O II Congresso Esta
dual de Educação, reali
zado em São Paulo no 
final de 1983, apresen
tou como proposta bási
ca para a preparaçcao 
do III Congresso, a rea
lização de Congressos 
Regionais e Encontros 
de Profissionais por 
área e disciplina. O en
caminhamento destes 
congressos e encontros 
deveria ser pautado por 
um tema geral (O Pro
fessor e a Construção 
de uma Política Educa
cional) e três subtemas 
(Formação do Profes
sor; Conteúdo, Material 
Didático e Avaliação 
das Áreas Educacionais 
e Disciplinas; e Demo
cratização da Escola 
Pública). Nesse senti
do, diversas entidades 
se reuniram para pro
mover o Encontro de 
Profissionais da Pré-
Escola. 

O objetivo deste en
contro é oferecer um es
paço para que os profis
sionais que atuam em 
diferentes unidades de 
serviço na faixa etária 
de 0 a 6 anos (creches, 
EMEIS, Planeais, FE
BEM etc) possam tro
car suas experiências 

Carandiru 69 
^Jardim Umarizal 16 

sT^Párq úe~Dõrotéià~" *"} 3 
subtotal 129 

Ambulatórios 
de Saúde Mental 

Número de 
Psicólogos 

Jaçanã 112 
Franco da Rocha 54 
Vila Brasilândia 43 
Itaquera 36 
Vila Matilde 101 
Taboão da Serra 75 
São Mateus 26 
Moji das Cruzes 58 
Lapa 483 
Santo Amaro 477 
Piri tuba 56 
Mauá 45 

subtotal 1568 

Centros de Saúde 
Tipo II 

Hospitais 

Hospital Psiquiátrico 
Pinel 19 

Centros de Saúde 
Tipol 

São Mateus 7 
São Miguel 13 
Cangaiba 14 
Vila Antonieta 13 
Moji das Cruzes 16 
Taboão da Serra 20 
Jardim Helena 
Maria (Osasco) 27 
Jardim Três Marias 6 
Barueri 12 
V. Joaniza 32, 
Carapicuiba 17 
Guarulhos 31 
Itapecerica da Serra 10 
Dr. Maurício Patté 
• Penha 32 
São Bernardo do Cam
po 68 
Santo André 55 
São Caetano do Sul 71 
Perus 7 
Lapa 130 
Itaquera 10 
Belenzinho 121 
Viia Prudente 112 
Vila Carrão 17 
Vila Maria 49 
Itaim Paulista 9 
Tucuruvi 96 

subtotal 995 

Parque Peruche 31 
total 2711 

A Comissão de Saú
de do CRP-06, junta
mente còm"a"ÂPASP," 
Sindicato dos Psicólo
gos e equipe do Tucuru
vi, fará um debate, a ser 
realizado provavelmen
te no final deste mês de 
junho, onde serão enfo
cados vários aspectos 
ligados à implantação 
dessas equipes multi
profissionais. Os orado
res serão psicólogos, 
psiquiatras e assisten
tes sociais que já fazem 
parte da Rede ou que 
pretendem ingressar ne
la, através desse Pro-
cesso S e l e t i v o . 
Mantenham-se informa
dos, através do CRP-06, 
do Sindicato dos Psicó
logos ou da APASP. 

Este debate preten
de ser um encontro dos 
três profissionais que 
atuarão nas equipes dos 
Centros de Saúde e visa 
refletir desde o aspecto 
polítido da Saúde Men
tal através da equipe 
multidisciplinar, até o 
aspecto político das 
condições de trabalho. 
O conhecimento da rea
lidade, quer da popula
ção a ser atendida, quer 
das garantias ao bom 
desempenho dos técni
cos, exige desde já que 
esses profissionais se 
reúnam para debater e 
efetivar na prática a no
va visão política da 
Saúde Mental em Saúde 
Pública. ' 

promoção, apenas, das 
pré-condições para alfa
betização, mas garantir 
o desenvolvimento inte
gral da criança. Portan
to, todas as instituições 
que trabalham com 
crianças na faixa de 0 a 
6 anos estão desenvol
vendo uma atividade 
pré-escolar de caráter 
educacional e não ape
nas assistencial. 

Ternário e programa 
O ternário do I encontro 

de Prê-Escola aborda: (1) 
Caráter da Pré-Escola: pe
dagógico ou assistencial? 
(objetivos e formas de 
atendimento); (2) Progra
ma de metodologia da 
Pré-Escola (atividades e 
seus objetivos, métodos, 
material didático e sua uti-
lização)r^-(3) ~- Formação-
profissional (currículo dos 
cursos preparatórios dos 
profissionais da pré-
escola, critério de seleção 
dos profissionais e atuaJi-
zação dos profissionais; 
(4) Democratização da 
Pré-Escola (estrutura in
terna das unidades, parti
cipação da comunidade, 
participação dos profissio
nais envolvidos); e (5) O 
papel do Estado em rela
ção à Pré-Escola (instala
ções físicas, qualidade x 
quantidade - proporção 
adulto/criança, a legisla
ção e a Pré-Escola, e como 

o Estado tem assumido a 
Pré-Escola). 

No primeiro dia do En
contro estão previstos, no 
período da manhã, pales
tras e debates por Fúlvia 
Rosemberg (da Fundação 
Carlos Chagas), Beatriz 
Judith Lima Scoz (direto
ra do DEPLAN V) e Ser
gio Antonio da Silva Leite 
(professor de Psicologia 
Educacional da Universi
dade de Mogi das Cruzes), 
k tarde, grupos por uni
dades de serviço discutirão 
a realidade específica de 
acordo com o ternário 
proposto. No segundo 
dia, pela manhã, grupos 
mistos, com representan
tes das diversas unidades 
de serviço, trocarão expe
riências e encaminharão 
propostas para a plenária; 
a ser realizada à tarde, en
cerrando o Encontro. 

O I Encontro da Pré-
Escola será realizado na 
EM. de l.° e 2." Graus 
Derville Aíegrette (rua Vo
luntários da Pátria, 77, 
próximo à Estação Tietê 
do Metro) e as- inscrições 
(nas sedes das entidades 
organizadoras) custam mil 
cruzeiros para associados 
e dois mil para não-
associados. As inscrições 
feitas no dia e local do 
evento custarão dois e 
quatro mil cruzeiros, res
pectivamente. 

A SITUAÇÃO DO 
PSICÓLOGO, NO 

ENCONTRO DA SB PC 
A situação atual da formação e mercado do 
psicólogo será tema de mesa-redonda a ser 
realizada durante o próximo encontro da 

SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência, a se realizar em Sáo Paulo, de 4 a 

11 de julho. O CRP-06 estará participando 
diretamente na realização desta discussão. 

Além deste tema, de interesse direto para os 
profissionais de Psicologia, o encontro anual 

da SBPC reveste-se de um caráter mais amplo, 
como grande fórum de debates da situação 
brasileira atual e deve ser prestigiado pela 
categoria. Informe-se sobre a programação 

completa e, especificamente, sobre esta 
mesa-redonda. Dentro de alguns dias, 

o CRP-06 provavelmente-terá condições 
de informar a data, local e horário 

exatos em que se realizará o debate. 

I 
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EDITORIAL 

25 de 
da esperança 

abril: 
à consciência 

A 25 de abril, não foi 
a emenda "Dante de 
Oliveira" derrotada. O 
povo é que foi rejeitado. 
E quando uma minoria, 
é capaz de castrar mi
lhões, há algo de errado 
nessa história toda. E o 
erro é um só: o autorita
rismo. Ê claro que o au
toritarismo não existe 
de per si. Ele é susten
tado por um poder dis
cricionário, arbitrário, 
travestido de legalida
de. Isto é usurpação e 
roubo da vontade do po
vo. 

Ora, um povo usurpa
do, roubado, passado 
para trás, não pode ser 
feliz. Mas do que isso, 
não pode se dar respei
to, não pode se gostar, e 
em consequência, é um 
povo doente. 

E o psicólogo com is
so?... 

Não é preciso muito 
esforço para entender 
que um povo só é saudá
vel quando ele se perce
be "dono de seu nariz", 
quando ele participa, , 
quando interfere naqui

lo que é de seu interes
se. 

Entendemos que a re
cuperação dessa saúde 
passa necessariamente 
por uma forma DEMO
CRÁTICA de governo. 
Mas qual seria essa DE
MOCRACIA? 

Enquanto entidade 
representativa de uma 
categoria profissional, 
pensamos que nossa 
função é também garan
tir a reflexão sobre 
questões como esta. 
Não pretendemos ter ou 
lançar mais uma "pala
vra de ordem". Visa
mos, sim, contribuir de 
alguma forma para a 
compreensão dos pro
cessos determinantes e 
em geral desconhecida 
dos fatos que vivemos 
no cotidiano, cujo senti
do frequentemente nos 
escapam. 

Que DEMOCRACIA 
é esta que queremos? 
Será a mesma que os go
vernos de oposição e al
guns empresários atual-
mente clamam? Qual é o 
sentido e o alcance, em 
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termos de modificações 
profundas de estrutura 
política, social e econó
mica, das eleições dire
tas para Presidente? 
Qual é o lugar que a mo
bilização popular ocupa 
nesse processo? A que 
"senhor" ela serve? Co
mo recuperar nossos 
anseios de participação 
na organização política 
do país? De que canais 
dispomos? Quais os que 
podemos e devemos 
criar? 

São perguntas cujas 
respostas devem ser 
buscadas onde elas nas
cem: no nosso próprio 
cotidiano. Não há res
postas prontas e defini
tivas pa -a essas ques
tões. Há "ue se refletir 
sobre elas com profun
didade. Mais do que is
so, há que transformar 
nossa reflexão em ação 
concreta. Nesse senti
do, finalizamos com as 
palavras do professor 
Florestan Fernandes, 
em artigo publicado na 
seção "Tendências e 
Debates", na Folha de 
S. Paulo de 28 de maio 
último, sob o título "O 
Movimento Burguês": 

"O que trazem os de 
cima para a instauração 
da democracia? Nada. 
Eles botam sal no solo 

histórico da democracia 
nascente. Eles ressusci
tam a "negociação de 
alto nível" e a "conci
liação nacional" ao ve
lho estilo, para blo
quear a bela eclosão que 
abalou de alto a baixo a 
sociedade brasileira, 
com o movimento pela 
diretas-já. Ê preciso 
que se perceba: como 
inimigos dissimulados 
da revolução democráti
ca, são ainda piores que 
os mais truculentos do
nos do sistema. Não só 
porque estão com um pé 
em cada barco. Porém, 
porque conspiram aber
tamente contra a demo
cracia. O movimento 
burguês, visto em sua 
totalidade e a luz do 
grande capital, bate-se 
pela eternização da de
mocracia senhorial e 
oligárquica, agora des
pida de seu envoltório 
ditatorial e adaptada às 
desigualdades chocan
tes do capitalismo mo
nopolista, subdesen
volvido e dependente. 

Urge enfrentá-los e 
derrotá-los pela única 
via possível, que é a lu
ta das classes trabalha
doras e destituídas pela 
emancipação nacional e 
pela revolução demo
crática. " 

ÉTICA: 
NO DIA 25 

Em reunião marcada 
pela Comissão de Ética 
para o dia 25 de junho 
próximo, às 19h30, na 
sede do CRP-06, será 
elaborado, em caráter 
definitivo, um instru
mento idealizado com a 
finalidade de coletar in
formação, de forma 
mais ampla, junto a ca
tegoria, dos problemas 

REUNIÃO 
DE JUNHO 
enfrentados pelo profis
sional ao interpretar ou 
buscar orientação no 
Código de Ética. Ou se
ja, o que o Código não 
responde em termos da 
realidade profissional 
atual. A reunião está 
aberta a todos os psicó
logos e a Comissão de 
Ética espera contar com 
sua presença. 

Empresa procura 
profissionais para Plano 

de Assistência Psicológica 
Empresa de grande 

porte sediada em São 
Paulo está abrindo ins
crições para profissio
nais e/ou instituições 
da área clínica, para 
participarem do Plano 
de Assistência Médi
ca/Psicológica, em pro
cesso de implantação. O 
plano oferece, na área 
psicológica, dois tipos 
de atendimento: 

1. Diagnose (entrevis
tas iniciais; testes par
ciais para avaliação do 
nível intelectual; testes 
parciais para avaliação 
psicomotora; testes par
ciais para exame dos 
traços de personaliade; 
Rorschach, quando so
licitado separadamente; 
avaliação completa). 

2. Terapia (ludotera-
pia individual; ludote-
rapia em grupo, orienta
ção familiar, psicotera
pia individual; psicote

rapia em grupo; psico
motricidade individual 
e psicomotricidade em 
grupo). 

É imprescindível que 
os profissionais/insti
tuições tenham mais de 
cinco anos de experiên
cia comprovada nas es
pecializações a que se 
candidatarem. Esta em
presa está interessada 
não só no credencia-
mento de profissio
nais/instituições sedia
das em São Paulo, mas 
também nas regiões de 
Guarulhos e São Ber
nardo do Campo. 

Os interessados pode-
rão enviar carta-
proposta, descrevendo 
a sua área de especiali
zação, acompanhado do 
respectivo currículo, à 
Rua Manoel Eloy do 
Nascimento, 66 - São 
Paulo (CEP 04752) aos 
cuidados de Edme Lu-
poseli. 

CRP-06 contra projeto 
de reabertura de inscrições 

O CRP-06 está-se ma
nifestando, em ofícios 
dirigidos às lideranças 
dos partidos políticos e 

aos dirigentes das co
missões no Congresso 
Nacional, além das pre
sidências da própria 

CORREÇÃO PARA 
ANUIDADES 

— EM ATRASO 
Além das correções semestrais dos valores do 

\ MVR (Maior Valor de Referência), atualmente fi
xadas pelo Governo Federal nos meses de maio e 
novembro, as anuidades em atraso (quer as de 
anos anteriores, quer as do ano em curso) sofrem 
ainda juros, multa e correção monetária. 

O cálculo dos novos valores é efetuado no início 
de cada mês, com a divulgação do índice da corre
ção monetária, via variação das ORTNs. Desta 
forma, eventuais atrasos na divulgação deste índi
ce, pelas autoridades fazendárias, poderão impos
sibilitar a emissão das G uias de Recolhimento, por 
parte do CRP-06, nos primeiros dias do mês, até 
que os novos valores sejam atualizados. 

O CRP-06 lembra que novas inscrições e conse
quentes anuidades não sofrem esta correção. Pelo 
contrário, a anuidade é calculada proporcional
mente ao número de meses restantes no ano, con
forme já noticiado na última edição deste jornal. 

Câmara e Senado Fede
ral, sua posição contra
ria à aprovação de um 
projeto apresentado pe
lo deputado Francisco 
Amaral, que reabre o 
prazo de inscrição dos 
psicólogos por 90 dias, 
para quem exerce cargo 
ou função pública com 
esta denominação. Pelo 
projeto, basta possuir 
um diploma de curso 
universitário e estar no 
cargo ou função de Psi
cólogo ou "Psicologis-
ta" por mais de um ano, 
para que seja possível a 
inscrição no Ministério 
de Educação e Cultura 
(e não nos CRPs, como 
determina a lei). Tudo 
indica que o projeto tem 
como objetivo regulari
zar a situação das au
tarquias federais que 
contrataram como psi
cólogos elementos sem 
esta qualificação profis

sional. Esta situação ir
regular, tornada públi
ca pelo projeto, deve 
mobilizar a categoria, 
para evitar sua aprova
ção. 

DOIS 
ENCONTROS EM 
CAMPO GRANDE 

Em Campo Grande, o I 
Encontro de Psicólogos de 
Mato Grosso do Sul e Ma
to Grosso e a VII Semana 
Sul-Matogrossense de Psi
cologia, com o patrocínio 
de diversas entidades, in
clusive o CRP-06, deverá 
ser realizado no final de 
agosto ou inicio de setem
bro. Os interessados na 
apresentação de teses de
verão contatar a Delegacia 
do CRP-06 em Campo 
Grande, para maiores in
formações. 
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Ribeirão Preto discute reforma do Código de Ética 
A Delegacia do CRP-

06 em Ribeirão Preto es
tá mobilizando os pro
fissionais das cidades 
da região para a discus
são da reformulação do 
Código de Ética Profis
sional. Para isso, como 
ponto de partida, mar
cou reunião para 13 de 
junho último (quando 
este jornal já estava em 
processo de impressão), 
na sede da Delegacia, 
quando se pretendia di
vidir os psicólogos em 
subcomissões, através 
de suas áreas de atua
ção. Numa etapa poste

rior, é pensamento da 
Delegacia de Ribeirão 
Preto realizar um traba
lho conjunto de todas as 
comissões, para elabo
ração da redação final 
das sugestões dos psi
cólogos. 

Os profissionais resi
dentes fora de Ribeirão 
Preto interessados em 
se reunir em suas cida
des, deverão entrar em 
contato com a Delegacia 
do CRP-06, por carta ou 
telefone, para que seja 
enviado todo o material 
necessário para subsi
diar as reuniões. Isto já 

está ocorrendo, por 
exemplo, em Jabotica-
bal, onde uma psicóloga 
já se prontificou a coor

denar os profissionais 
de sua cidade para este 
debate. 

Para que as sugestões 

para a reformulação do 
Código de Ética repre
sentem os anseios e opi
niões dos profissionais, 

a Delegacia do CRP-06 
em Ribeirão Preto lem
bra que é essencial a 
participação de todos. 

REVISTA DE PSICOLOGIA SO
CIAL — Já na quinta edição, 
esta revista dos pós-
graduados em Psicologia 
Social na Pontifícia Uni
versidade Católica de São 
Paulo continua com sua 
proposta de divulgação de 
trabalhos a nível formati
vo e informativo. Além de 
manter a proposta que nor
teou a sua formação, em 
julho de 1981, a revista 
pretende ainda favorecer a 
circulação de ideias e polé
micas sobre Psicologia So
cial, visando que tais pro
cessos sirvam de incentivo 
à produção científica. As 
duas últimas edições da re
vista poderão ser encon
tradas no Laboratório de 
Psicologia Social da PUC-
SP (Rua Monte Alegre 984, 
4." andar, sala 412) ao pre
ço de mil cruzeiros por 
exemplar. As solicitações 
podem ser também efetua-
das por farta. 

A última edição aborda, 
entre outros temas, a cons
ciência de classe do prole
tariado; a desmistificação 
do poeta e as semelhanças 
do processo de criação na 
poesia e na formação do 
sonho; a Psicologia e o Ho
mem como ser biológico, 
social e histórico e a ques
tão da transformação das 
normas de controle do ira-

"balhò ém técnicasraleriTde 
sondagens de opinião e in
formes. 

SEGUNDO CONCURSO DO IN
VENTOR NACIONAL - Centro 
Federal de Educação Tec
nológica, do Rio de Janei
ro, com a participação da 
Petrobrás, está realizando 
este concurso, até dezem
bro de 1984, para incenti
var as pessoas na ativida
de de concepção tecnológi
ca. O critério de avaliação 
dos trabalhos levará em 
consideração a novidade, a 
utilização industrial, o in
teresse nacional, o avanço 
tecnológico e a criativida
de. Os prémios vão de 4 
milhões a 400 mil cruzei
ros, para os cinco primei
ros colocados. As inscri
ções devem ser efetuadas 
no Rio de Janeiro, no Cen
tro Kederal de Educação 
Tecnológica (Av. Maraca-
nã, 229), das 8 às 21 horas 
(de segunda a sexta) ou 
das 8h30 às 12 horas (aos 
sábados). Em São Paulo, o 
Escritório da Petrobrás 
(Setor de Relações Públi
cas) poderá fornecer infor
mações (Rua Barão de Ita-
petininga, 151, tel. 259-
77331. 

GRUPOS PARA ADOLESCEN
TES — As psicólogas Suely 
M. Najjar Murdocco e San
dra M.V. Passanesi estão 
promovendo grupos para 
adolescentes. Seu objetivo 
é criar um espaço onde os 
participantes possam dis
cutir, refletir e vivenciar 
temas relevantes dessa 
etapa de vida, como modi
ficações corporais, sexo e 
amor, relacionamento fa
miliar, a busca de identi-

Anote 
dade, adolescente e socie
dade, trabalho e estudo 
etc. Os grupos terão no 
máximo dez participantes 
e as reuniões serão sema
nais, com uma hora e 30 
minutos de duração, du
rante dez semanas. Maio
res informações e inscri
ções na Rua Benedito La-
pin, 57, no bairro do Itaim, 
em São Paulo, ou ainda pe
los telefones 883-0619 (das 
8 às 18 horas) e 542-2114 
(das 14 às 20 horas). 

PSICOMOTRICIDADE E TÉCNI
CAS DE AUT0PERCEPÇÂ0 E RE
LAXAMENTO - Ministrado 
pelas psicólogas Maria Be
nedita Lima Pardo e Nori-
mar Scordamaglia de Car
valho, este curso terá no
vas turmas nos meses de 
agosto e setembro deste 
ano. Cada curso terá dura
ção de dois meses, com au
las uma vez por semana, 
perfazendo 24 horas. Maio
res informações devem ser 
obtidas no G R A S P - Gru
po de Atividades e Super
visão em.Psicologia, Rua 
Borges Lagoa, 1.231, conj. 
101 (10." andar) ou pelo fo
ne (OU) 544-1312, das 8 às 
12 e das 14 às 18 horas, de 
segunda a sexta-feira. 

MESTRADO EM PSIC0BI0L0-
GIA - Será iniciado no se
gundo semestre de 1984, na 
Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribei
rão Preto, o primeiro pro
grama de pós-graduação 
em Psicobiologia no Bra
sil, visando a formação de 
psicobiólogos. Serão capa
citados biólogos, médicos, 
psicólogos e outros profis
sionais afins, ao ensino em 
nível superior e ao desen
volvimento de pesquisas 
na área de estudo do com
portamento e suas bases 
biológicas. As disciplinas 
previstas analisam proces
sos básicos envolvidos no 
estudo do comportamento, 
tais como Aprendizagem, 
Motivação e Percepção. O 
programa tem um caráter 
interdisciplinar, resultan
do em campos comuns de 
pesquisa, integrados por 
diferentes profissionais, 
atingindo os domínios da 
Psicologia Animal e Com
parada (envolvendo Zoolo
gia e Etologia, Neurobiolo-
gia, Neuroquímica e Psico-
farmacologia, Sociologia 
Animal e Psicognética). 

As inscrições para sele
ção de candidatos para o 
segundo semestre de 1984 
estarão abertas de 1 a 15 de 
julho próximo, no "cam
pus" de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Pau
lo. A seleção será feita com 
base em provas de conhe
cimento e de inglês (não 
eliminatórias), aceitação 
do orientador e entrevis

tas. Maiores informações 
devem ser solicitadas na 
Secretaria da Comissão de 
Pós-Graduação da Facul
dade de Filosofia, Ciên
cias e Letras (Campus da 
USP, C E P 14.100, Ribei
rão Preto - SP) ou ainda 
pelos telefones (016) 634-
6255 ou 636-6400, ramal 12. 

ESPECIALIZAÇÃO EM ANALISE 
TRANSACIONAL - Será ini
ciado em agosto próximo o 
Curso Avançado em Aná
lise Transacional, minis
trado pelo Instituto Brasi
leiro de Análise Transacio
nal. Ele é destinado a psi
cólogos que estejam bus
cando especialização nesta 
abordagem. O curso, 
teórico-prático, está divi
dido em 15 módulos, aos 
sábados, e será ministrado 
pelas psicólogas Esther 
Pinski, Maria de Lourdes 
Alves Vidal e Regina Ma
ria Stalba Cristóvão lia-
la u. Maiores informações 
devem ser obtidas direta-
mente no I B A T (rua Ita-
joby, 2 - Pacaembu, C E P 

'01246 São Paulo) ou pelos" 
telefones 65-44545 ou 864-
1809. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
PSICODRAMA PEDAGÓGICO -
Sociedade civil de direito 
privado, sem fins lucrati
vos, esta entidade — 
recém-criada — propõe-se 
a estudar e desenvolver o 
Psicodrama, especialmen
te quanto à sua aplicação 
no âmbito educacional. 
Para isso coloca entre seus 
objetivos a publicação e 
divulgação de livros, re
vistas e teses; a promoção 
de encontros, cursos e con
gressos; a organização de 
arquivos, biblioteca espe
cializada, central de textos 
para documentação e in
formação; e, ainda, a ma
nutenção de intercâmbio 
com entidades congéneres. 
Maiores informações de-

COMO E QUANDO ENVIAR 
NOTÍCIAS PARA "ANOTE"? 

Esta seção "Anote" é um espaço aberto (dentro das 
limitações físicas de um tablóide de quatro páginas) a to
dos os profissionais e instituições que tenham comunica
dos importantes a fazer, relativos a congressos, simpó
sios, cursos e outros eventos de interesse dos psicólogos. 
As informações básicas para publicação (incluindo local 
de realização, data, programa básico, área de abrangên
cia e custos de participação, além de endereço e telefone 
para obtenção de informações adicionais) devem ser en
caminhadas à Comissão de Divulgação e Contato do 
CRP-06, com a necessária antecedência. 

Com frequência, a redação do jornal tem sido obriga
da a suspender a veiculação de informações recebidas 
tardiamente ou, ainda, incompletas. Para orientação, o 
fechamento redacional do jornal sempre ocorre nos dez 
primeiros dias de cada mês, o que significa que eventos 
programados para datas muito próximas da primeira 
quinzena sofrem o risco de estarem superados quando da 
publicação. O caráter resumido da redação final é im
prescindível para que o maior número possível de even
tos seja publicado, sem comprometer os demais espaços 
do jornal. 

vem ser obtidas na Rua 
Cardoso de Almeida, 788 
— 14.° andar, conj. 142 
(CEP 05013), no bairro de 
Perdizes, em São Paulo. 
Seu telefone (011) 262-
91790. 

Ill JORNADAS DE PSICANÁLISE 
- Tendo como temas a 
clínica psicanalítica (dire
ção de tratamento) e os 
pressupostos da Psicanáli
se, a Biblioteca Freudiana 
Brasileira promoverá, em 
seu auditório, nos dias 29 e 
30 de junho, as I I I Jorna
das de Psicanálise, com 
mesas de trabalho e simpó
sio. Inscrições e informa
ções mais detalhadas de
vem ser solicitadas no pró
prio local do encontro e se
de da Biblioteca (rua Wan
derley, 246 — Pacaembu, 
C E P 05011 São Paulo). As 
inscrições até 22 de junho 
custam 17 mil cruzeiros e 
após essa data, 24 mil. As 
vagas são limitadas. 

GRUPO DE ESTUDO JUNGUIA-
N0 - A A S D E - Assesso
ria em Sistemas e Desen
volvimento Empresarial 
S .C. Ltda. promoverá, a 
partir de julho, um grupo 
de estudos sobre a Psicolo
gia Analítica, com duração 
de quatros meses, destina
do & -ps icólogosr-pedago* - j 
gos, profissionais da área 
da Saúde e estudantes das 
áreas afins. Maiores infor
mações devem ser solicita
das na A S D E (rua Uru
guaiana, 327 — Campinas, 
C E P 13100) ou pelo telefo
ne (0192) 53-6804. 

GRUPOS DE SENSIBILIZAÇÃO 
- Com duração de três me
ses (de 29 de junho a 11 de 
agosto) e destinado a psi
cólogos e estudantes de 
Psicologia, será realizado 
em Santos um grupo de 
sensibilização sob o tema 
"Uma abordagem viven
cial". A taxa de inscrição 
será de 10 mil cruzeiros 
mais duas parcelas de 20 
mil (15 mil, para estudan
tes de Psicologia). Maiores 
informações na av. Pinhei
ro Machado, 714 ou pelo te
lefone 37-0188 (Rose), em 
Santos. 

Em Bauru, psicólogos 
em Equipe 

Multidisciplinar 
de Educação e Saúde 

Os psicólogos de Bauru, em reuniões realiza
das com a Secretaria de Educação (em 5 de junho 
último) e com a Secretaria de Higiene e Saúde (em 
29 de fevereiro), ambas do município de Bauru, 
conseguiram importantes vitórias. No primeiro ca
so, a aceitação, por parte do Secretário, prof. 
Izaias Milanezi Daibem, da proposta de trabalho 
do Psicólogo Escolar e a definição de uma vaga pa
ra atuar com a equipe multidisciplinar do Centro 
de Pesquisa da Secretaria da Educação. No segun-
do-caso, a-concordância doSecretário de Higiene-e-
Saúde, dr. David Capistrano da Costa Filho, para 
a proposta de trabalho do psicólogo como integran
te de uma equipe multidisciplinar para os postos 
de Saúde do município e, ainda, a definição de três 
vagas para esse trabalho. Para o provimento des
tas vagas, será realizado concurso. Nos dois casos, 
as reuniões realizadas contaram com o apoio da 
Delegacia do CRP-06 em Bauru. 

NOVO GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

O CRP-06 acaba de contratar o economista Ro-
mir Carvalho para ocupar a sua Gerência Admi
nistrativa, após cuidadoso processo seletivo. O no
vo gerente do CRP possui vasta experiência e co
nhecimento nas áreas administrativa, financeira e 
contábil, acumuladas em grandes organizações 
empresariais por onde passou. 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE 

Prosseguem as 
discussões 

Foi realizada no último dia 4 de junho o Encon
tro de Psicólogos da Secretaria da Saúde do Esta
do de São Paulo, com a finalidade de discutir e en
caminhar as propostas finais do perfil do psicólogo 
na equipe multiprofissional de Saúde. No período 
da manhã, os psicólogos discutiram em subgrupos 
(Centro de Saúde, Ambulatório e Hospital) e, à tar
de, em reunião plenária, decidiu-se que o resultado 
das discussões de cada subgrupo seria encaminha
do para todas as unidades, a fim de se aprofundar 
a discussão. 

Uma nova assembleia foi marcada para o dia 25 
de junho, às 8,30 horas, no Ambulatório de Saúde 
Mental - Centro (Rua Carlos Comenale, 32), para 
dar continuidade à proposta de se traçar um perfil 
do psicólogo e de se discutir mais profundamente a 
carreira multiprofissional de Saúde. 
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Psicólogos em hospitais: 

Em meados do mês de 
maio, o CRP-06 tomou 
ciência da existência do 
Projeto de Lei 3.109/84, 
do deputado Mário Ha-
to, que "obriga a con

tratação de psicólogos 
clínicos nos estabeleci
mentos de saúde sob re
gime de internação e de
termina outras provi
dências". 

PSICÓLOGOS 
E L E G E M 

DELEGADO 
Em eleições realiza

das na segunda quinze
na de maio, os psicólo
gos do Estado de Mato 
Grosso escolheram a 
delegada (Maria Apare
cida de Amorim Fer
nandes) e o subdelegado 
(José Luiz Gouvea Za-
ramalla) do CRP-06 em 
Cuiabá. 
A posse ocorreu em São 
Paulo, durante a reu
nião plenária realizada 
em 2 de junho último, 
com a presença dos re
presentantes das oito 
Delegacias da 6.8 Re
gião. 

Por ocasião da esco
lha dos delegados do 
CRP-06, também foi 
realizada a eleição da 
Associação Profissio
nal de Psicólogos da
quele Estado, com a vi
tória da chapa encabe
çada por Ruth Fuerhar-
mel. 
Compareceram para vo
tar cerca de trinta psi
cólogos, representando 
um terço dos inscritos 
no Estado. Esta presen
ça foi considerada mui
to significativa e é a 
maior até agora obtida 
naquele Estado. À elei
ção compareceram o 
vice-presidente do 
CRP-06 e o Delegado em 
Dampo Grande. 

Os Estados de Mato 
Gírosso e Mato Grosso 
io Sul futuramente irão 
:ompor a 14." Região. A 
iecisão já foi tomada 
aelo CFP, mas a resolu
t o ainda não foi efeti-
/ada porque esses dois 
ístados ainda não pos
suem as bases necessá-
ias e os psicólogos se-
iam prejudicados com 
sso. Provavelmente, a 
iede da nova Região se-
á em Campo Grande, 
>nde já existem duas 

Faculdades de Psicolo
gia e uma Associação de 
classe (uma segunda 
Associação está locali
zada em Corumbá, tam
bém no Mato Grosso do 
Sul). 

Entre os vários pro
blemas enfrentados pe
los psicólogos no Esta
do de Mato Grosso, a 
falta de conhecimento, 
por parte da população, 
dos órgãos oficiais e das 
empresas, sobre as po
tencialidades e atribui
ções do profissional tem 
sido o principal motivo 
da restrição do mercado 
de trabalho à categoria. 
A nova proposta de tra
balho da Delegacia do 
CRP-06 se une a da As
sociação: é necessário 
uma ação integrada, 
procurando somar e não 
dividir o movimento. 
Um dos trabalhos a ser 
desenvolvido em con
junto é a conscientiza-
ção da comunidade em 
geral quanto à atuação 
do psicólogo. O profis
sional de Psicologia não 
é apenas aquele que res
ponde aos anseios das 
classes mais abastadas. 
0 psicólogo também 
tem uma visão comuni
tária uma visão e atua
ção na Saúde Pública. 
Os dois órgãos procura
rão vincular o trabalho 
do psicólogo ao traba
lho de outras profis
sões, mostrando como é 
possível realizar um 
trabalho integrado. En
tre os planos da Delega
cia de Cuiabá está tam
bém a fiscalização téc
nica e ética do profissio
nal. Ela se dará a nível 
profilático, no sentido 
de orientar e esclarecer 
o profissional, como os 
órgãos que os empre
gam. 

analisa projeto 
Em um primeiro mo

mento, a posição foi no 
sentido de entrar em 
contato com o deputa
do, pedindo maiores es
clarecimentos. Poste
riormente, ele próprio 
formulou solicitação no 
sentido de que o Conse
lho Regional de Psicolo
gia realizasse uma apre
ciação geral do projeto, 
incluindo o apoio da en
tidade, com vistas à sua 
aprovação. Nesse senti
do, em 29 de maio, foi 
realizada nesta sede 
uma reunião conjunta 
entre o CRP-06, o Sindi
cato dos Psicólogos no 
Estado de São Paulo e a 
assessoria do deputado, 
com a finalidade de me
lhor discutir a questão. 

Nessa reunião, as en
tidades da categoria 
manifestaram seu apoio 

à iniciativa, na medida 
em que ela representa 
um espaço de trabalho 
para o psicólogo e a pos
sibilidade deste vir a se 
integrar em equipes 
multidisciplinares de 
saúde. Algumas preocu
pações, entretanto, fo
ram colocadas em rela
ção à proposta básica 
do projeto, assim como 
sobre suas justificati
vas e algumas defini
ções encontradas no 
texto. 

Tendo em vista a ne
cessidade de maior 
aprofundamento do en
tendimento do projeto, 
decidiu-se por convidar 
psicólogos ligados à 
área e demais interessa
dos, para participar de 
uma reunião no dia 27 
de junho próximo, às 20 

horas, na sede do CRP-
06. Nesse encontro se 
pretende que os profis
sionais efetivamente l i 
gados a esse tipo de tra
balho possam submeter 
à apreciação os vários 
aspectos envolvidos no 
projeto, possibilitando 
ao CRP formular um 
parecer mais represen
tativo acerca do assun
to. 

Finalizando, cabe 
ressaltar que esta maté
ria tem por objetivo ex
plicitar a forma como o 
Conselho Regional de 
Psicologia vem-se con
duzindo diante da ques
tão, salientando, ainda, 
que até o presente mo
mento, nenhum parecer 
ou proposta oficial foi 
encaminhado à catego
ria ou entidades. 

Encontro sobre 
Magistério é adiado 

Diante da exiguidade 
de tempo, foi adiado pa
ra o segundo semestre 
deste ano (provavel
mente em outubro), a 
realização do Encontro 
Estadual de Professo
res de Psicologia, So
ciologia e Filosofia, que 
estava sendo programa
do pela Comissão de 
Ensino do CRP-06 e 
Sindicato dos Psicólo
gos no Estado de São 
Paulo e por outras enti
dades. 

Conforme já noticia
do nas duas edições an
teriores do JORNAL 
DO CRP-06, a Comis
são de Ensino • com a 
participação de aproxi
madamente 15 pessoas • 
vem-se reunindo para 
discutir questões relati
vas ao Ensino da Psico
logia no Segundo Grau. 
Sua tarefa têm sido a de 
preparar, junto com os 
representantes de ou
tras categorias, um En
contro Estadual do Ma
gistério do Segundo 
Grau. Ao longo dessa 
preparação e por causa 
dela, muitas questões 
gerais e específicas so
bre o ensino da Psicolo
gia no Segundo Grau 

tem sido discutidas e 
dessas discussões sur
giram propostas para o 
ternário desse Encon
tro. Entre elas, as rela
tivas ao Objetivo do En
sino de Psicologia no 
Segundo Grau; Projeto 
de Programa: e Forma
ção, Habilitação e Atri
buição de Aulas. 

A princípio, tal En
contro Estadual estava 
previsto para este mês 
de junho. Com o adia
mento, os organizado
res esperam ter as con
dições mínimas para o 
atingimento das metas 
a que ele se propõe. En
tre essas metas, duas se 
destacam pelo seu valor 
estratégico. A primeira 
delas propõe a fixação 
das disciplinas de Psi
cologia, Sociologia e Fi
losofia como componen
tes indispensáveis no 
currículo do Segundo 
Grau, quando se preten
de que o aluno adquira 
um mínimo de visão 
crítica e de consciência 
da realidade como uma 
totalidade dinâmica, na 
qual se insere. Neste 
contexto, cada uma das 
categorias, represen
tando diferentes áreas 

do conhecimento, deve
rá definir, no âmbito es
pecífico de sua forma
ção, quais contribui
ções poderá dar na for
mação do aluno. 

A segunda, propõe a 
discussão e o encami
nhamento de soluções 
para algumas questões 
ligadas à forma de im
plementação da Política 
Educacional no aspecto 
de pessoal, que além de 
ambígua e contraditó
ria, tem sido dominado 
pelo clientelismo e não 
por parâmetros que te
nham como base as con
dições decorrentes da 
formação do professor. 

Esta Comissão está 
renovando o convite 
àqueles que queiram de
la participar e reafirma 
o seu caráter de comis
são aberta, pronta por 
isso a receber todos os 
psicólogos que queiram 
trazer suas contribui
ções, especialmente 
aqueles que atuam ou 
atuaram no Segundo 
Grau. 

Os interessados pode
rão entrar em contato 
com a sede do CRP-06 
ou com suas Delegacias 
no Interior. 

Brasília 
e Minas 
querem 

sindicato 

Os psicólogos de 
Brasília, reunidos em 
torno da APP-DF, estão 
dando um grande passo 
para a organização do 
Sindicato dos Psicólo
gos do Distrito Federal, 
com a convocação de 
uma assembleia geral 
para se discutir a inves
tidura sindical. A for
mação do Sindicato de
pende da participação 
ativa de um terço dos 
profissionais da locali
dade, da elaboração de 
um estatuto, da fixação 
de mensalidades e final
mente da autorização 
do Ministério do Traba
lho. 

Esta autorização já 
foi solicitada pelos psi
cólogos mineiros, atra
vés da APPMIG - Asso
ciação Profissional dos 
Psicólogos de Minas 
Gerais, para criar o seu 
Sindicato. Em março de 
1984, foi encaminhada 
ao Ministério do Traba
lho toda a documenta
ção necessária para que 
esse objetivo seja alcan
çado. O processo já foi 
enviado a Brasília pelo 
Delegado Regional do 
Trabalho de Minas Ge
rais e seu andamento 
está sendo acompanha
do atentamente pelos 
psicólogos. 

Um Sindicato só pode 
ser formado a partir da 
criação de uma associa
ção de profissionais de 
uma determinada re
gião ou Estado. Para 
sua transformação em 
Sindicato é necessário, 
após a aprovação dessa 
proposta em Assem
bleia e adaptação de seu 
estatuto à legislação 
sindical, a autorização 
do Ministério do Traba
lho, através da "carta 
de reconhecimento sin
dical", que leva em con
ta, entre outros, os se
guintes critérios: núme
ro de associados (um 
terço de profissionais 
da região), serviços so
ciais fundados e manti
dos e o valor do patri
mônio. 


