
O SP Informação faz aqui uma pequena homenagem a nossa          
ex-presidente Tania Mara Galli Fonseca, 

com depoimentos de colegas, 
a homenagem feita através da biblioteca da SPRGS, 

e nossa carta de agradecimento a Gustavo Fonseca, filho da 
Tania, pela doação de parte de seu acervo. 

“Em vida, dedicou-se de corpo e alma para 
compartilhar conhecimento e afetos e essa doação é, 
de certa maneira, um modo dela seguir fazendo isso.”

Gustavo Fonseca
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Após este primeiro ano de trabalho, desafia-
das e instigadas pela tarefa do retorno gradual dos 
encontros presenciais, e satisfeitas com o resultado 
de inúmeros projetos continuados ou iniciados gos-
taríamos de dirigir algumas palavras aqueles que tor-
nam tudo isto possível: os sócios.

Comitês, cursos, estágios, Liga de Estudantes 
e Recém Formados, Núcleos do Interior, atuação no 
controle social, a qualidade da revista Diaphora: na-
da disso seria possível sem aqueles que se entregam 
e se dedicam a este lugar tão diverso, plural e repre-
sentativo da nossa profissão. A eles nosso reconhe-
cimento, e nosso desejo de que muito possamos 
construir juntos.

Tendo hoje a oportunidade de estar no lugar 
de Diretoria, e trabalhar pela SPRGS, somos teste-
munhas de que esta dedicação é movida pelo senti-
mento de pertença e pelas inúmeras oportunidades 
de crescimento que a Sociedade abriga e proporcio-
na. Para que a Sociedade siga sendo este lugar de 
pertencimento e oportunidades de aprendizagem e 
crescimento, trabalharemos com afinco e dedicação 
pelo período que ainda nos cabe. Retribuir todo o 
crescimento que a Sociedade de Psicologia do RGS 
nos oportunizou é nosso objetivo: é ambicioso, mas 
necessário. O que nos move é uma dívida de amor e 
gratidão com esta casa e seus moradores.

O Prêmio se destina a traba-
lhos de caráter científico co-
mo pesquisas, monografias, 
ensaios críticos e estudos ex-
ploratórios, apresentados em 
forma de artigo, realizados 
individualmente ou em equi-
pe com até três autores, du-
rante os estágios, disciplinas 
do curso de psicologia ou ou-
tros espaços que contribuam 
para o aprendizado profissio-
nal; de autoria de estudantes 
de psicologia e recém-
formados (até 2 anos).

O tema do trabalho deve-
rá ter referências diretas 
com alguma área de ativi-
dade da psicologia, à esco-
lha dos autores.

A premiação ocorrerá no 
dia 11 de março de 2023; 
serão premiados os três 
primeiros colocados de 
cada categoria (estudantes 
de psicologia e recém-
formados), com:

- 1º lugar: um Kindle, 
inscrição na Jornada Bie-
nal da SPRGS;

- 2º lugar: inscrição na 
J o r n a d a  B i e n a l  d a  
SPRGS, inscrição em 2 
minicursos da SPRGS 
(durante o ano de 2023);

- 3º lugar: inscrição na 
J o r n a d a  B i e n a l  d a  
SPRGS, inscrição em 1 
minicurso da SPRGS (du-
rante o ano de 2023).

Para mais informações 
ou dúvidas, veja o regula-
mento no site ou contate a 
nossa secretaria.

Palavras da diretoriaDiretoria Executiva Conselho Consultivo 
Deliberativo e Fiscal

Comissões

Presidente
Luciana Maccari Lara
Psicóloga, Psicanalista, Mestre em Filosofia (Unisinos). Membro pleno da 
Sigmund Freud Associação Psicanalítica.

Vice-presidente
Lísia da Luz Refosco
Psicóloga, Psicanalista, Mestre em Psicologia Clínica (PUC-RS). Membro 
efetivo da Sigmund Freud Associação Psicanalítica e da equipe do Estágio de 
Psicologia na SIG.

Diretora Científica
Renata Isabel Fedrizzi
Psicóloga, Psicanalista em formação. Membro associado da Sigmund Freud 
Associação Psicanalítica.

Diretora Sociocultural
Andréa B. C. Mongeló
Psicóloga, especialização em psicoterapia psicanalítica (Unisinos). 
Psicanalista membro efetivo da Sigmund Freud Associação Psicanalítica.

Diretora Administrativa
Camila Lopes Allegretti
Psicóloga, Psicanalista. Membro efetivo da Sigmund Freud Associação 
Psicanalítica.

Diretora Financeira
Angela Flores Becker
Psicóloga, Psicanalista em formação pela Sigmund Freud Associação 
Psicanalítica. Integrante do corpo clínico do C-CAP – Centro Clínico de 
Atendimento Psicológico.

Diretora Suplente
Melina Marchesini Grassotti
Psicóloga, especialista em Psicologia Escolar (UFRGS), especialista em 
Gestão na Escola (Unisinos), especialista em Psicanálise (Unisinos). 
Psicanalista em formação pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto 
Alegre (CEPdePA). Coordenadora de estágios e membro da Comissão 
Científica da SPRGS. Diretora suplente e coordenadora de Estágio Básico em 
Psicologia.

Diretora Suplente
Elisangela Muria
Psicóloga (UNISINOS), Psicanalista em formação (CONSTRUCTO), 
especialista em Avaliação Psicológica (PUCRS), mestranda em Psicanálise 
(Universidad John F. Kennedy). Psicoterapeuta psicanalítica (GAEPSI). 
Diretora suplente e co-coordenadora de Estágio Básico em Psicologia.

Adriana Hasshem Muhammad
Eneida Cardoso Braga
Fernanda Isabel Dornelles Hoff
Heloisa Maria Rodrigues Furtado
Ivone Coelho de Souza
Ligia Arcoverde Basegio
Mazlowa Maris Heck
Natacha Hennemann de Oliveira Becker
Susana Joaquim Rodrigues

Melina Marchesini Grassotti
Dayane Duarte
Stéphanie Guimarães
Denise Heidi Süss
Tiago Ribeiro

Luana Gonçalves Geraldo
Luis Leonardo Maciel Ferreira

COMISSÃO CIENTÍFICA

COMISSÃO SOCIOCULTURAL

 Gestão 2022/2024

 Gestão 2022/2024

Prêmio Estudante & Recém-formado (Prêmio Chico Pedro)

Abertas as inscrições para o 
XXIº Prêmio Estudante 
& VII Recém-formado 
(Prêmio Chico Pedro).

Traga suas produções para 
este prêmio já tradicional da 

SPRGS.

Inscrições: 
17 de novembro/22 

a 9 de janeiro/23

Veja o regulamento 
completo na seção notícias 

no site da Sociedade:

www.sprgs.org.br/blog
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O Núcleo de São Leopoldo da Soci-
edade de Psicologia do Rio Grande do 
Sul (SPRGS) teve a sua fundação em 
1998. Foi fundado e coordenado pela 
colega e sócia Magda Mello, com o pro-
pósito de debater a psicologia no interi-
or e segue fundamentado no seu objeti-
vo de fortalecer a categoria profissio-
nal, através de grupos de estudos, semi-
nários, comitês e comissões, constituin-
do assim, espaços de trocas com a comu-
nidade e diversas categorias de profissi-
onais. 

Encerro minha participação de dois 
anos na coordenação do Núcleo nos 
anos de 2021, 2022, na qual me propus 
a dar continuidade ao trabalho dinâmi-
co da colega Susana Rodrigues que 
exerceu a gestão anterior. Deixo o meu 
agradecimento em especial ao grupo 
organizador, que esteve diretamente ao 
meu lado durante essa gestão, sem o 
qual o trabalho não teria acontecido em 
sua qualidade e grandeza. Nosso traba-

lho foi realizado de forma compartilha-
do com delicadeza e muita dedicação 
por parte das colegas: Lia Dauber, Susa-
na Rodrigues, Sonia Nunes, Maria Apa-
recida Brígido, Fernanda Dornelles 
Hoff, Laura Benites, Adriana Muham-
mad, Angela Muller, Denise Süss e Mai-
ga Sandri. 

Durante esses dois anos 2021/2022 
em que estive na coordenação do Nú-
cleo, buscamos realizar diversas ativi-
dades, científicas e sociais, com objeti-
vo de abrir espaço, para diferentes temá-
ticas e distintos profissionais, procu-
rando sempre possibilitar que os nossos 
sócios estivessem diretamente envolvi-
dos nos eventos, por nós organizados. 
Desta forma, obtivemos um público am-
plo entre estudantes, profissionais da 
área e com diferentes espaços e territó-
rios nos quais circula o conhecimento, 
que tem a pretensão de dialogar com a 
psicologia, mantendo firme o propósito 
de fortalecer a categoria.

P a s s a-
mos juntos 
pela Pande-
m i a  d e 
COVID-19, 
que modifi-
cou, não ape-
nas nossos sistemas de saúde, mas tam-
bém a economia, a política e a cultura. 
E, agora nos últimos tempos, juntos es-
tamos buscando, formas e alternativas 
de viver essa experiência inesperada, 
que traz no seu âmago aprendizagens 
únicas e singulares.

Sigo por mais 2 anos na gestão do 
Núcleo com a pretensão de seguir o de-
sígnio do grupo, de promover o desen-
volvimento da psicologia como ciência 
e profissão, oferecendo a comunidade 
momentos de reflexão e informações 
relevantes, além de oportunizar intera-
ção em benefício de um crescimento 
reciproco. 

Núcleo São Leopoldo 
Raquel Dickel
Coordenadora

Desde a sua fundação, o Núcleo Re-
gional Litoral Norte da Sociedade de 
Psicologia do Rio Grande do Sul 
(SPRGS), vem representando psicólo-
gos e estudantes de psicologia, fazendo 
o intercâmbio com a comunidade e des-
de esse ano atuando também na seara do 
controle social.

Visando atender as necessidades da 
comunidade e sugestões feitas ao nú-
cleo, neste ano voltamos predominante-
mente nossos espaços de trocas psi's pa-
ra as questões pertinentes às repercus-
sões sociais emergentes e aos tema  da 
infância e adolescência, buscando tra-
balhar tais temáticas pela ótica da psi-
cologia em seus diferentes olhares, ofer-
tando aos estudantes, profissionais da 
psicologia e público leigo um lugar de 
reflexão, elaboração, realização e for-
mação. Ao longo deste ano de trabalho, 
diversas atividades foram realizadas 

como lives, pontos de vista e palestras. 
Atividades realizadas pelo Núcleo 

em 2022 até o momento: Liberdade de 
expressão? Diálogos entre psicologia e 
filosofia sobre as tensões da atualidade; 
Live: Como pensar a retomada das au-
las presenciais?: Contribuições da Psi-
cologia; (Des)patologização do ambi-
ente escolar: (im)possibilidades; Live: 
Luta antimanicomial; Violencia sexual 
na infancia e adolescencia estrategias 
interdisciplinares; Live: Psicologia, re-
lacionamento e sexo!; Transtornos adi-
tivos: um debate biopsicossocial; Live: 
Desafios e possibilidades na práxis da 
psicologia hospitalar; Adulto maduro: 
psicossomática e outros ensaios de psi-
cologia; Psicologia no contexto prisio-
nal: subjetividades em questão. Desco-
lonização da psicanálise

Agora se aproxima mais uma vez o 
fim de ano, momento oportunou para 

tirar o pé do 
acelerador e 
r e v e r  o s  
acertos e er-
ros  des te  
ano que pas-
sou, hora de 
planejar o 
p r ó x i m o  
ano, aguardem novidades. 

Um forte abraço da gestão 2022-
2023 e boas festas de fim de ano.

Coordenador geral e da comissão
sociocultural: Henrique Bittencourt

Coordenadora da comissão
científica: Elisangela Muria

Coordenador da comissão de 
comunicação e mídias: 
Gabriel Levandowski

Núcleo  Litoral NorteHenrique Bittencourt
Coordenador

Ingeborg Bornholdt*

Em maio do corrente 
ano iniciou-se o primeiro 
grupo de observação da re-
lação mãe-pai-bebê na 
SPRGS. Com a supervisão 
de Ingeborg Bornholdt, as 
colegas Adriana Hashem, 
Angela Flores Becker, Lau-
ra Meyer da Silva, Renata 
Serafini e Pâmela Soares 
formam  este grupo reunin-
do-se semanalmente. 

Este trabalho, com méto-
do e técnica próprios, foca 
o desenvolvimento primiti-
vo do bebê, em seu ambien-
te natural, durante o primei-
ro ano de vida. O método é 
sem intervenções do obser-
vador e consiste em um estu-
do longitudinal do desen-
volvimento em sua estrutu-
ração básica de relações afe-

tivas. Nos primeiros meses 
de vida, em geral, o bebê 
está com sua mãe.

O método abarca três es-
paços semanais: o da obser-
vação propriamente dita, na 
casa do bebê em seu entor-
no natural.  Acontece em 
horário fixo de uma hora, 
anteriormente estabelecido 
entre observador e pais do 
bebê. Nesta, o observador 
mantém-se atento, silenci-
oso e discreto. Segue-se o 
segundo espaço semanal: 
registro cuidadoso e deta-
lhado da observação, sem 
teorização.  Finalmente, o 
terceiro espaço semanal é 
da supervisão em grupo, 
com uma hora e meia de du-
ração. Nesta, o observador 
lê seu material e um relator 

anota comentários, questi-
onamentos, conjecturas, 
reflexões e elaborações que 
surgem sobre aquela rela-
ção mãe-bebê específica.

O método foi criado e 
desenvolvido pela psicana-
lista inglesa Esther Bick 
(1902-1983).  A experiên-
cia deste método longitudi-
nal de pesquisa, contribui 
no aprofundamento da capa-
cidade terapêutica analítica 
geral como; ampliação da 
capacidade de escuta,  con-
tinência,  leituras da comu-
nicação pré-verbal, não ver-
bal e verbal,  transforma-
ção, tolerância e capacida-

de negativa do pensamento, 
empatia, diálogos entre co-
municações latentes e mani-
festas e assim por diante. 

O método Bick tem dura-
ção de um ano que poderá 
ou não prosseguir em um 
segundo ano. Nosso grupo 
está dentro desta exigência 
mínima. O método pode se 
ampliar para um segundo 
ano. Neste há certa altera-
ção de técnica: as visitas de 
observação diminuem para 
frequência quinzenal; no 
local consentido  onde o be-
bê estiver e então incluem-
se estudos teóricos sobre a 
neo natalidade. 

Grupo de Observação de Mãe-Bebê – método Esther Bick

*Psicóloga, membro jubilado da SPRGS
Psicanalista, SPPA – IPA. Membro efetivo, 

psicanalista de crianças e adolescentes. 
Funções didáticas na SPPA.
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Diaphora é 
um per iód ico 
e d i t a d o  p e l a 
Sociedade de 
Psicologia do 
Rio Grande do 
Sul e publica 
artigos inéditos 
produzidos na 

área de Psicologia e ciências afins que se 
enquadrem nas categorias de relato de pesquisa, 
experiência profissional, artigos de revisão.

A revista recebe de forma permanente, artigos 
de diferentes abordagens da Psicologia para 
submissão. As publicações estão sujeitas à 
aprovação prévia da equipe editorial da revista, 
após serão submetidos à avaliação do tipo double 
blind peer review (realizada por dois revisores 
anônimos afiliados a instituições diferentes da dos 
autores, os quais tambem são mantidos em 
anonimato).

Mais informações nas edições e no site da 
revista - plataforma SEER-OJS:

www.sprgs.org.br/diaphora/ojs

Revista da SPRGS Atividades presenciais 
O segundo semestre foi marcado por duas atividades 

presenciais, com o lançamento dos livros

Histórias de Captura: 
Investimentos mortíferos nas 
relações mãe e filhas, de Ana 

Claudia Meira.

Psicanálise e Judaísmo:
Do livro à escuta, de Gabriel 

Teitelbaum e Felipe Gerchman.
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Núcleo São Leopoldo 
Raquel Dickel
Coordenadora
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Ingeborg Bornholdt*
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mínima. O método pode se 
ampliar para um segundo 
ano. Neste há certa altera-
ção de técnica: as visitas de 
observação diminuem para 
frequência quinzenal; no 
local consentido  onde o be-
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Grupo de Observação de Mãe-Bebê – método Esther Bick

*Psicóloga, membro jubilado da SPRGS
Psicanalista, SPPA – IPA. Membro efetivo, 

psicanalista de crianças e adolescentes. 
Funções didáticas na SPPA.
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Diaphora é 
um per iód ico 
e d i t a d o  p e l a 
Sociedade de 
Psicologia do 
Rio Grande do 
Sul e publica 
artigos inéditos 
produzidos na 

área de Psicologia e ciências afins que se 
enquadrem nas categorias de relato de pesquisa, 
experiência profissional, artigos de revisão.

A revista recebe de forma permanente, artigos 
de diferentes abordagens da Psicologia para 
submissão. As publicações estão sujeitas à 
aprovação prévia da equipe editorial da revista, 
após serão submetidos à avaliação do tipo double 
blind peer review (realizada por dois revisores 
anônimos afiliados a instituições diferentes da dos 
autores, os quais tambem são mantidos em 
anonimato).

Mais informações nas edições e no site da 
revista - plataforma SEER-OJS:

www.sprgs.org.br/diaphora/ojs

Revista da SPRGS Atividades presenciais 
O segundo semestre foi marcado por duas atividades 

presenciais, com o lançamento dos livros

Histórias de Captura: 
Investimentos mortíferos nas 
relações mãe e filhas, de Ana 

Claudia Meira.

Psicanálise e Judaísmo:
Do livro à escuta, de Gabriel 

Teitelbaum e Felipe Gerchman.
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A reinauguração da biblioteca da  
Sociedade de Psicologia do RS e sua 
renomeação, cunhou o nome da ex-
presidente da SPRGS e saudosa colega 
Doutora Tania Mara Galli Fonseca 
(10/02/1948 – 12/09/2019).

Tania Galli, como chamávamos, foi 
escolhida pelo reconhecido legado dei-
xado no meio científico da psicologia, 
pelo seu profundo conhecimento na pes-
quisa; na área acadêmica, como profes-
sora da UFRGS, psicóloga, escritora, 
pesquisadora, considerando, com espe-
cial carinho, seus registros de convi-
vência na nossa instituição. 

Historizando um pouco, na ocasião, 
17 de dezembro de 2019, reuniram-se 
na sede da Sociedade a diretoria gestão 
2018-2020, a diretoria eleita para o pró-
ximo mandato, o filho da ex-presidente 
homenageada, Gustavo Fonseca, sua 
irmã, Neusa Galli Froes e sua amiga e 
sócia jubilada Marisa Eizirick.  A presi-
dente Magda Mello e a vice Eliane To-
nello abriram o laço de fita sobre o no-
me em metal deixando o re-
gistro na biblioteca: Tânia Ma-
ra Galli Fonseca, como uma 
representante da nossa classe 
profissional. Seu nome nos 
inspirou porque faz sentido 
para a Sociedade de Psicolo-
gia do RS e para os psicólo-
gos. Foi alguém que deixou 
sua experiência e sua humani-
dade marcados naqueles que a 
conheceram, bem como nos 
estudiosos que entram em con-
tato com sua obra escrita. 

O apoio da família da nos-
sa homenageada e de sua ami-
ga Marisa Eizirick foram fun-

damentais para que pudéssemos revita-
lizar nossa biblioteca de forma sensível 
e acolhedora. Recentemente, a família 
de Tânia  Galli fez uma doação de parte 
de seus livros pessoais, contribuindo 
para revigorar ainda mais o nosso acer-
vo. Os laços continuam! A memória per-
manece!

Conheci Tania em meados dos anos 80, por ocasião da composição 
de um grupo de colegas que integrava uma chapa candidata à gestão 
1987-1989 na SPRGS. Tania ea nossa consultora para questões 
sociais e institucionais, mas sua presença ia muito além de seus 
conhecimentos e competencias, pois como pessoa e profissional 
transmitia confiança, respeito e ética nos relacionamentos humanos. 
Desde então, sua figura se tornou uma referência ao longo de minha 
vida profissional. Tania marcava sua presença em todos os espaços 
em que estivesse, pois tudo o que pensava, dizia e fazia era 
ensinamento e exemplo para colegas e para todos que estivessem a 
sua volta.Seu legado à Psicologia e para o vasto campo de estudos das 
questões humanas e sociais é imenso e valioso. Seu legado é motivo 
de reconhecimento e gratidão de todos nós. 

Heloisa Furtado
Sócia Jubilada

Prezado Gustavo: 
Foi com muita alegria que recebemos sua decisão de legar parte 

do acervo pessoal da professora Tania Galli, ex-presidente desta 
instituição, à nossa biblioteca. A notícia nos alegrou por mais de uma 
razão. Sabíamos o quanto certamente a doação agregaria muito à 
qualidade do nosso acervo: as importantes obras em psicologia 
social, psicanálise e filosofia elevam o valor deste espaço para todos 
os nele circulam, pesquisando e estudando. 

Mas o que mais nos alegrou foi que receber os livros da professora 
Tania significa tê-la novamente entre nós: sua sabedoria e seu 
espírito, a um só tempo pesquisador, revolucionário e implicado com 
o sofrimento humano, nesta casa que é sua e que ela ajudou a 
construir, e nesta biblioteca que leva seu nome. Emocionou-nos de 
forma particular receber os livros de sua autoria, incluindo suas 
últimas produções, e depararmos com suas anotações e marcações 
nas obras. 

Sabemos da generosidade implicada no gesto desta doação, em 
meio ao processo de despedida. E, por isto, gostaríamos de assegurar 
nossa disposição de fazer desta biblioteca cada vez mais a casa da 
psicóloga Tania Mara Galli Fonseca.

Nosso abraço profundamente grato e afetuoso. 

Luciana Maccari Lara
Presidente da SPRGS Gestão 2022/2024

Gostaria de agradecer, em meu nome e de minha família, à SPRGS 
por todas as homenagens e reconhecimento da importância que 
minha mãe teve para o desenvolvimento da Psicologia Social no 
Estado.

A doação de parte do acervo de minha mãe para a SPRGS é uma 
maneira de perenizar seu legado e obra. Também visa proporcionar 
acesso às fontes de onde ela se inspirava para preparar aulas e 
escrever seus belos artigos.

Em vida, dedicou-se de corpo e alma para compartilhar 
conhecimento e afetos e essa doação é, de certa maneira, um modo 
dela seguir fazendo isso.

Gustavo Fonseca
Filho

Tania.

Não é tão simples trazer o quê na trajetória desta 
saudosa colega já não seja de pronto lembrado e celebrado 
pelo sócio, ao longo da sua passagem pela SP. Seria então 
repetir e repetir, o que certamente devo evitar. Assim, 
decorrido já algum tempo da sua partida prematura, 
prefiro me deter sobre alguma lembrança relevante, 
própria da sua maneira de interagir na Casa que presidiu e 
na qual me encontrava mais próxima. Escolho então 
referir algo de particular entre nós, que definitivamente 
me surpreendeu e cativou em um momento diferenciado. 

Não posso mesmo assim, me furtar antes de evocar, 
mais uma vez, a figura memorável que falava baixo ao 
propor projetos em que acreditava com firmeza; que 
introduzia dúvidas a conferir, mesmo ao transparecer a 
solidez da perspectiva proposta. Este episódio apenas, 
revelador, ilustra bem seu jeito de participar e de 
surpreender. Enfrentávamos na SP, uma situação delicada 
como outras tantas que às vezes inquietam, a merecer 
maior atenção. Tocava a mim naquele momento, 
examinar cuidadosamente a questão no grupo de colegas 

que coordenava. Sobrecarregada, Tania, integrante deste 
grupo, se ausentava com frequência das reuniões 
agendadas, dificultando o encaminhamento da questão 
em foco, quando justamente sua habilidade e experiência 
eram de especial valia. Desconfortada, fui a ela e lembrei a 
necessidade de mais uma vez, recorrer às normas de 
funcionamento do grupo. Silenciosa, concordou e passou 
a trazer suas contribuições importantes, como sempre, 
tornando-se assídua às reuniões. Não soube de pronto 
como teria repercutido minha observação. Não trocamos 
mais ideias em particular, apesar do desconforto que 
guardei comigo. Equacionado o problema, na reunião 
final, pediu para se manifestar e dirigindo-se a mim, disse 
simplesmente: “penso termos conseguido resolver, mas 
quero sobre tudo, te cumprimentar pela forma como 
conduziste os impasses e encaraste as dificuldades no 
grupo...”

Esta era ela.
Ivone Coelho
Sócia Jubilada

Biblioteca Tania Mara Galli Fonseca 

Dra. Magda Mello
Psicóloga/ Psicanalista

Eliane Tonello e Magda Mello

A partir de um movimento 
ocorrido agora em 2022, três 
anos após a morte de Tania 
Mara Galli Fonseca, que foi a 
doação de parte de seu acervo 
para a biblioteca da SPRGS, o 
S P I n f o r m a ç ã o  f a z  u m a 
pequena homenagem a ela, 
que tanto contribuiu para a 
profissão de psicólogo. 

A SPRGS foi um espaço que 
contou com a presença de 
Tania, de inúmeras formas, 
inclusive como presidente. E 
agora, a partir da doação de 
parte de seu acervo, a faz mais 
presente entre nós. 

Seguem depoimentos de 
colegas, a homenagem feita 
a t ravés da b ib l io teca da 
S P R G S , e  a  c a r t a  d e 
agradecimento ao filho da 
Tania, pela doação de parte de 
seu acervo. 

A biblioteca está localizada na sede na entidade, 
e seu acervo aberto à consulta dos sócios e comunidade. 
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Becker
Susana Joaquim Rodrigues

Em 27 de agosto comemoramos o aniversário de 
63 anos da SPRGS e o dia da regulamentação da pro-
fissão de psicólogo(a).

Um momento em que os sócios estiveram juntos 
na sede confraternizando, e que marca a retomada 
gradual das atividades presenciais. 

Comemoração
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