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Mensagem da Presidente
Histórias ou elos de uma história? E o Futuro!
Nos anos cinquenta, surgia o embrião da SPRGS, através de um
movimento de professores gaúchos das áreas da Educação, Filosoﬁa e
Sociologia, motivados em organizar a estruturação da Psicologia como
proﬁssão. Em 1959, foi criada a Sociedade de Psicologia do Rio Grande
do Sul. “É oportuno lembrar o entusiasmo da psicóloga Edela de Souza
ao constatar que os psicólogos foram capazes de organizar uma
Sociedade de Psicologia sem o auxílio e sem a presença de psiquiatras”.
Em discurso de Juracy Marques para os formandos de 1970 do Instituto
de Psicologia da PUCRS, (1971): Marques aponta o importante papel do
Instituto de Psicologia da PUCRS, na formação de Psicólogos e na
criação de uma nova proﬁssão no Estado. Pontua a tomada de
consciência de uma nova classe proﬁssional, e que estes proﬁssionais
precisavam reconhecer e assumir a própria identidade.
Na década de 70 surgem os movimentos de formação do Conselho
Federal de Psicologia e como decorrência os Conselhos Regionais. Em
1980 foi constituído o Sindicato dos Psicólogos do R.S. De lá até aqui,
muitos acontecimentos e ações aﬁrmativas desses órgãos, vêm
transformando o percurso de nossa proﬁssão ao longo das últimas
décadas. Os acontecimentos nacionais e internacionais nestes
cinquenta anos engendraram novos cenários para a Psicologia e sua
rede de olhares. Penetrar na compreensão da explosão de
comportamentos que o estalo social da era pós-moderna apresenta e
instiga, é hoje a grande questão que a nós se apresenta como Psicólogos,
e também especialmente como associados da SPRGS.
Nos registros da Ata da Assembleia de fundação e eleição da
primeira diretoria da SPRGS (01/07/59) - um de nossos fundadores, Dr.
Meira diz: [...] “a sobrevivência da Sociedade, dependerá de sua primeira
diretoria”[...].
Hoje diretoria, CCDF e associados, talvez devessem indagar em como
vamos prosseguir! Qual o futuro de nossa instituição? Como vamos nos
posicionar frente aos desaﬁos contemporâneos e as mudanças de nosso
contexto imediato e extenso! Tendo em nossas matrizes, o embrião da
categoria concebido no pensamento complexo e multidisciplinar, que
nutre as áreas da Educação, Filosoﬁa, Sociologia entre outras,
poderemos em conjunto nos interrogar, de como ampliar nossas
práticas, incluindo novas formas de ensino e transmissão, com o
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propósito de revitalização de nossa organização institucional. E
também, analisar e aproximar nossa relação com outros campos da
cultura, incluindo o plano social e político.
A Gaiola pombalina foi uma das maiores dádivas da engenharia
portuguesa à humanidade. Delicada estrutura de madeira que fundou a
construção anti-sísmica em escala. Parece frágil e não se pode evitar o
espanto quando nos garantem que a madeira pode resistir a um violento
terremoto, como o que arrasou Lisboa em 1755.
O segredo está no todo, que se explica a si próprio e a cada uma de
suas partes, como defendia Hegel, contemporâneo da gaiola pombalina.
Vigas horizontais, traves oblíquas e pilares verticais entalhados uns aos
outros. Cada peça sustenta-se nas outras e é indispensável à resistência
de todas. Quando a terra abana, desgovernada por um terremoto,
aquela caixa de madeira intrincada dança com a elegância de uma
grande companhia de bailado. A arte que então se revela é o movimento.
Um padrão grande e belo.
Inspirada neste movimento, a diretoria vem desenhando um meta
projeto, a ser apresentado, discutido e realizado coletivamente, tendo
sido aprovada a ideia por unanimidade em Assembleia Geral, quando da
aprovação do novo Estatuto, através da seguinte proposição: “A
Diretoria da SP – gestão 2013/15 - propõe a constituição de um grupo
permanente de ex-presidentes e outros , ou seja, grupo permanente de
trabalho, com objetivo de assessorar a diretoria, CCDF e demais núcleos
em funcionamento da SP.”
A gaiola pombalina foi possível graças aos conhecimentos
acumulados na época de ouro dos Descobrimentos. A engenharia naval
primeiro domesticou o Adamastor e depois reconstruiu Lisboa, no
mesmo lugar, opção ousada e escandalosa para a época.
A observação de Francis Bacon, conforme preconiza Bauman de que
“a natureza, para ser comandada, deve ser obedecida”, não foi uma
intimação à humildade, muito menos um apelo à docilidade. Foi um ato
de desaﬁo.
¹Gomes, Willian; Gauer, Gustavo. psicologia no rio grande do sul. UFRGS. 2006.
²Idem.
³BAUMAN, Z. (2011). Ciclo de Conferencias Fronteiras do Pensamento. Porto Alegre. Vídeo entrevista.

Atenciosamente,
Sonia Martins Sebenelo

Mensagem da Vice Presidência
A vice presidencia é um lugar singular dentro de uma diretoria, já
que colabora com todas as atividades onde se ﬁzer necessária.
Organiza-se o Psicologia e Cultura mensalmente no auditório da
Livraria Cultura trazendo participantes e temas instigantes ao debate
para um público variado em idade e interesses. É com satisfação que
acompanhamos a Diretoria do Exercício Proﬁssional em visitas as
Universidades com a ﬁnalidade de apresentar e divulgar a SPRGS. Nesta
gestão temos com a presidente da SPRGS, participado de reuniões com
o CRP e Sindicato dos Psicólogos do Rio Grande do Sul, debatendo temas

pertinentes a classe e fortalecimento da categoria. Compartilhamos
nesta gestão do desejo de fazer a SPRGS crescer no sentido amplo da
palavra. Somente pensar não é suﬁciente, conforme podem ver pelo
meu breve relato, ações e criatividade são fundamentais. Sinto-me
honrada em fazer parte da SP e de poder colaborar para sua renovação e
crescimento. Convidamos a todos, sócios, colegas e amigos da SPRGS a
prestigiarem nossas atividades.
Karina Brodski

Mensagem da Diretotia Científica

É assim que vejo a nossa SPRGS; dinâmica, em
pleno movimento, com pessoas saindo, outras
voltando, mas principalmente crescendo. No ﬁnal
do ano assumi em exercício esta diretoria que muito
me honra e estou feliz em compartilhar com todos
algumas das novidades. Temos novos comitês como
o de Sexualidade, Psicanálise de Bebês, Comitê de
Saúde Hospitalar e o Comitê de Escrita Psicanalítica
e Literária. O comitê de Sexualidade está com todo o

Mande notícias do mundo de lá
Diz quem ﬁca
Me dê um abraço venha me apertar
Tô chegando
Coisa que gosto é poder partir sem ter planos
Melhor ainda é poder voltar quando quero
(Nascimento e Brant, 1985)

gás organizando a Jornada de Sexualidade que
ocorrerá no primeiro semestre deste ano. Em breve
teremos muitas novidades que acreditamos
lançarão a SPRGS a um patamar que se enquandre
nesta nova época que estamos vivendo. Desejo a
todos um bom trabalho!

Karina Brodski

Espaço para Estudantes e Recém-Formados
Desde a graduação, os estudantes estão inseridos num processo de
formação proﬁssional. Ao ﬁnal desta etapa nos deparamos com outro
momento de vida. E agora? Chega o momento de nos inserirmos no
mercado de trabalho, contudo é um momento bastante angustiante, pois
não somos mais estudantes e nem ainda nos reconhecemos como
proﬁssionais. Esta caminhada é uma construção que se inicia desde a
escolha da proﬁssão.
Os cursos de psicologia nos apresentam as diversas áreas de atuação do
psicólogo, além disso, o psicólogo vem ganhando mais espaço no mercado
de trabalho, pois vem inserindo-se em áreas antes não receptivas para a
psicologia. Frente a tantas opções, o estudante que está se formando e o
proﬁssional recém-formado enfrenta-se com a escolha de um caminho,
com a tarefa de descobrir qual percurso seguir. Isto se aplica para as

diferentes áreas de atuação e linhas teóricas.
Baseado nisso a SPRGS oferece aos estudantes e recém-formados o
Espaço de Integração do Estudante e o Espaço de Inserção Proﬁssional que
busca reﬂetir sobre este momento da vida proﬁssional. Trocar entre pares as
angústias, estudar e reﬂetir sobre temas inerentes ao momento são os
objetivos destes espaços.
Os encontros ocorrem na sede da SPRGS nas quintas-feiras às 10h e o
espaço está aberto para quem desejar participar.
Maiores informações na secretaria da instituição.

Angela F. Becker

Vencedores Prêmio Estudante 2014
XVII Prêmio Estudante e III Prêmio Recém-Formado
A Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul desde 1980 organiza a
cada dois anos o concurso Prêmio Estudante. Tem o objetivo de incentivar a
produção cientíﬁca, contemplando os trabalhos realizados ao longo da
formação acadêmica. Em 2014 realizamos o XVII Prêmio Estudante e o III
Prêmio Recém-Formado e é com muita satisfação que divulgamos os
trabalhos vencedores desta edição.
Categoria Estudante:
1º Lugar – “Prevalência do uso de drogas entre acadêmicos de uma
universidade particular do sul do Brasil”, de Sandra Braga de Medeiros.
2º Lugar – “O terapeuta iniciante em busca de sentido: sobre algumas
diﬁculdades em conectar-se com os estados primitivos da mente”, de Rafael
Cavalheiro.

3º Lugar – “A compreensão psicanalítica do trauma em contextos de
crise: hospitais e catástrofes”, de Maria Eduarda Germano Motta.
Categoria Recém-Formado:
1º Lugar – “Primeiros auxílios psicológicos para indivíduos envolvidos
em situações emergenciais e desastres”, de Vanessa Meller.
2º Lugar – “Música e psicanálise: “o vento vai dizer”, de Carolina Silveira
Campos.
3º Lugar – “Generocentrismo – E o encarceramento de uma identidade
de gênero através da criação sociocultural”, de Marcelo Moura Zwonok.
Parabéns aos ﬁnalistas e um abraço a todos!
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Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul

É com satisfação que apresentamos aos sócios e a comunidade em geral
a retomada das edições de nossa revista. No início de nossa gestão 2013/15
mantivemos a veiculação online da revista, por entendermos que esta forma
de divulgação permite ampla visibilidade e fácil acesso por parte dos
leitores. Contudo também abrimos espaço para um debate sobre a
retomada da versão impressa, acreditando que estas duas formas podem
coexistir e, juntas, contemplar as demandas de grande parte dos associados.
Nosso compromisso como gestão é a de que a revista se constitua em um
espaço de troca entre os sócios, contemplando as mais diversas experiências
e formatos, preservando assim, como principal característica de nosso
periódico a pluralidade. O entendimento de que a revista da SPRGS tem
como diretriz representar uma categoria proﬁssional, impulsionando a
manter a ideologia de que esta publicação poderá apontar a maior
diversidade de escritos.
Aproveitamos aqui para convidar a todos a apreciarem as edições online

no site da SPRGS e a edição especial impressa para a ocasião da Feira do
Livro de 2014. Além disso, contamos com a participação de todos para os
novos exemplares que estão sendo confeccionados. Aguardamos o seu
artigo!
A diretoria da gestão 2013/15 agradece pelo trabalho executado neste
primeiro ano pela comissão editorial que foi composta pelos colegas:
Roberta Giacobone, Alexandra Dal Prá, Denise Hausen, Samantha
Antoniazzi e Thomas Gomes, e aproveitamos para apresentar a nova
Comissão Editorial, que a partir deste ano contará com a coordenação da
colega Letícia Beck Saldanha.
Desejamos a todos um bom ano de trabalho realizador!

Feira do Livro

A SPRGS participou na 60º Feira do Livro de Porto Alegre com um
painel sobre o tema: Infância - seu status na história - na família - na
cultura.
O trabalho foi apresentado pelas colegas Camila Camaratta, Karina
Brodski e Sonia Sebenelo.
A SPRGS lançou na 60º Feira do Livro de Porto Alegre a 2ª Edição de
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sua Revista, com sessão de autógrafos. Entre as colegas estavam as
autoras de artigos desta edição, como a Psic. Ivone Coelho e a Psic.
Luciana M. Lara, com a presença de uma das editoras Psic. Roberta
Giacobone e da presidente da SPRGS Psic. Sonia Martins Sebenelo.

Recordando David E. Zimerman¹

Com 80% da chuva para o mês inteiro
caindo em apenas 12 horas, Porto Alegre viveu
uma manhã de transbordamento: árvores
caídas, sinaleiras fora de funcionamento,
alagamentos.
Assim amanheceu o dia seguinte ao que
faleceu David E.. Zimerman, psicanalista,
escritor, professor, médico e psiquiatra. As
pessoas se telefonavam, e em meio a tristeza da
perda comentavam que o céu estava sendo
lavado para receber aquele que para a nossa
categoria proﬁssional teve uma importância
signiﬁcativa e para a psicanálise gaúcha e
brasileira será sempre um nome presente.
David E. Zimerman, pensador original, se
caracterizou por transmitir com emoção sua
rica experiência proﬁssional e de vida.
Desenvolveu uma sólida e aberta cultura
psicanalítica que transitava por diversas
vertentes teóricas e técnicas, dentro dos
conceitos fundamentais da psicanálise.
Reconhecido nacional e internacionalmente
como autor plural, atributo que lhe foi
conferido por conta de suas publicações,
compostas por cerca de uma quinzena de
livros, além dos inúmeros artigos publicados
em revistas de teor psicanalítico.
Sua
consistente cultura psicanalítica o coloca como
um dos principais nomes da psicanálise
brasileira contemporânea.
No entanto, mais do que sua produção
intelectual ou sua bibliograﬁa, que o ﬁzeram
plural e singular simultaneamente, é preciso
ressaltar a marca que imprimiu em quem o lia
ou em quem com ele aprendia no sentido mais
amplo dessa palavra: simplicidade,
profundidade, interesse, vontade de saber mais.
Reﬁro-me a seu modo peculiar de acolher as
pessoas em geral, seja como colegas,
supervisionados ou analisandos.
¹Usei aqui como inspiração e mesmo plagio (!) o titulo
recordação em homenagem ao Dr. David que em um dos
seus textos assim escreve sobre seus primeiros tempos como
médico na Clinica Pinel
Redigi o presente texto com o título “evocações”; mas, a
medida que ia escrevendo senti que o nome mais apropriado
é o de “recordações”, levando em conta a etimologia desta
palavra que deriva dos etmos latinos “re” (de novo, mais uma
vez) + “cor,cordis” ( coração), por quanto tudo que aqui
sumarizei provei, de forma muito saudosa e grata do fundo
do meu coração.

Sobre isso transcrevo as palavras que

Francisco Pedro Pereira de Souza, um dos
psicólogos fundadores da nossa Sociedade
utilizou para referir-se a ele em um evento
realizado no CEP de PA, logo após o falecimento
do Dr. David.
Sempre que encontrei o David, ele foi
espelho para o melhor de mim. Entrei na
psicanálise pela ﬁlosoﬁa, pela suspensão do
julgamento e ele fez isso antes de mim,
generosamente. Pensando nele, lembro a

o ra ç ã o

d o s

s o c r á t i c o s :

"oh deus pan que assombras estas paragens!
fazei com que o homem interior e o exterior
s e j a m
u m
s ó . . . "
aos que se surpreendem por ele dizer para cada
um "que bom te ver" com tamanha convicção,
isso era natural e verdadeiro, por ele viver num
e s t a d o
a
t e m p o r a l .
David Zimerman nasceu em Porto Alegre,
em 1930. Aos 18 anos ingressou na Faculdade
de Medicina, da URGS. Formou-se médico em
1954 e exerceu inicialmente a Pediatria. Optou
por Psiquiatria, estudando na Clínica Pinel, de
Porto Alegre. Realizou sua formação
psicanalítica no Instituto da Sociedade
Psicanalítica de Porto Alegre (SPPA), da qual se
tornou membro associado em 1976, efetivo em

1987 e didata em 1990.
Desde a perspectiva de sua contribuição à
nossa categoria proﬁssional foi generoso em
dividir sua prática e conhecimento teórico com
relação a psicanálise em si e sobretudo a criação
do campo de trabalho conhecido como
Psicologia Institucional onde os preceitos da
teoria psicanalítica auxiliaram na escuta e
manejo dos fenômenos grupais. Em 1993
publicou o livro Fundamentos Básicos das
Grupoterapias em que revisita modalidades de
grupo, particularmente as de fundamentação
psicanalítica. Apresenta e partilha o
pressuposto de que um grupo se constitui
como uma entidade nova e especial sem
esquecer a existência singular do
funcionamento psíquico do sujeito partícipe
do grupo. Além de breve revisão geral sobre o
tema, dedica-se também aos grupos operativos,
à área de família, do ensino e da aprendizagem
e, como aﬁrmado anteriormente, à área
institucional.
Agrega-se também seu interesse e estudo
do pensamento bioniano, publicando em
1995, Bion: da teoria à prática. Tem aí talvez
sua grande contribuição teórica à psicanálise ao
propor o quarto vínculo, acrescentando aos
outros três propostos pelo autor que tanto
estudou. Assim se refere então em nota de seu
livro Etimologia de termos psicanalíticos:
Embora essa expressão não conste na
terminologia psicanalítica, creio que cabe
incluí- la...visto que todo e qualquer individuo
vive permanentemente em interação com os
demais, necessitando vitalmente de alguma
forma de reconhecimento.
Este é o vínculo que nos liga o Dr. David já
que foi um dos psicanalistas que mais próximo
esteve de nossa categoria de proﬁssionais da
psicologia, quer seja como analista, supervisor,
coordenador de grupos de estudos e, de alguma
forma, agradecer-lhe haver nos reconhecido
em nossa prática desde muito tempo. Desde o
tempo em que, professor da faculdade de
psicologia da Pucrs, a única então em nosso
estado, cedeu espaço para que jovens colegas,
recém formados psicólogos pudessem se
ocupar, acompanhados de longe por seu olhar,
da prática dessa transmissão.
Denise Costa Hausen

Informativo da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul | 5

Comemorações do dia do Psicólogo

A Diretoria da SPRGS - Gestão 2013/15 - recebeu os colegas
sócios, com um coquetel no dia 27 de agosto de 2014, em
comemoração ao Dia do Psicólogo e os 55 anos de nossa Entidade. Os
sócios fundadores foram homenageados com uma placa e Ata de
Fundação, ambas agora, fazendo parte do acervo de nossa Biblioteca.
Foi um encontro de confraternização e lembranças entre colegas e
amigos. Alem de nosso colega fundador, Chico Pedro, que descerrou a
Ata de Fundação, as ﬁlhas do fundador Alfredo Richter estiveram
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presentes. O Excelentíssimo Sr. Prefeito de Porto Alegre, José
Fortunati, se fez representar pelo Secretário Municipal de Saúde
adjunto, Jorge Cuty.
Também em comemoração ao dia do psicólogo a SPRGS
participou do Espaço Tribuna Popular, dedicado à entidades de classe
na Câmara Municipal de Porto Alegre, que teve como representante
de nossa entidade a presidente Sonia Sebenelo.

Notícias dos Comitês

Atualmente a SPRGS conta com nove comitês em
atividade, são eles: Comitê de Sexualidade - Comitê
Metapsicologia - Comitê Transpessoal - Comitê da Saúde
Hospitalar - Comitê Terapia Cognitiva Comportamental -

Comitê de Psicanálise - Comitê de Psicodiagnóstico Comitê de Escrita Psicanalítica e Literária e Comitê
Psicanálise na Primeira Infância.

Comitê de Terapia Cognitiva Comportamental
O comitê de Terapia Cognitivo-Comportamental da
SPRGS tem o compromisso de reunir-se nas quintas-feiras
das 11h:30min às 13:00h para estudar e atualizar-se em
temas da TCC. Através da preparação e apresentação de
colóquios, artigos, cursos e palestras, tem o intuito de

representar e divulgar as bases e atualizações desta teoria.
A coordenadora é a Dra. Mirna Brilmann e a vice
coordenadora é a Psicóloga Carla Lucenir Canha da Silva,
especialistas em TCC.

Cômitê Psicanálise
O Comitê de Psicanálise baseia-se nas premissas de que
o psiquismo constitui-se a partir do encontro com o outro
na relação primordial, e de que o sofrimento psíquico deve
ser abordado a partir de uma articulação entre o sujeito que
nasce deste encontro e as estruturas clínicas investigadas
por Freud. Pretendemos revisar conceitos teóricos como os
destinos pulsionais, sexualidade, inconsciente, narcisismo,

dentre outros, investigando as diferenças entre as
estruturas denominadas neurose, psicose e perversão, em
Freud e autores contemporâneos. No momento, estudamos
o conceito de fronteiriço em André Green, e suas
implicações para a compreensão das formas
contemporâneas do sofrimento psíquico.

Cômitê Transpessoal
A Psicologia Transpessoal surge de uma concepção
transdisciplinar e sistêmica considerando o ser humano
como um todo integrado, compreendendo padrões físicos,

mentais, emocionais, socioculturais e espirituais. A prática
desta abordagem trabalha com diversos níveis de
consciência e valores humanos.

Cômitê de Sexualidade
O Comitê de Sexualidade da SPRGS deu início às suas
atividades no dia 16 de Julho de 2014. Através da
coordenação de Lina Wainberg e vice coordenação de Diego
Villas Boas, o comitê reuniu-se semanalmente propondo
temas a serem discutidos através de leituras e discussão.
Entre estes temas estiveram Saúde Sexual, Novas
Classiﬁcações do DSM V, Sexualidade Feminina (teoria da

Rosimery Basson), Transtorno Hipoativo do Desejo, Clitóris,
Satisfação Sexual, Mitos e Tabus da Sexualidade e
Transexualidade. A cada tema desenvolvido, questões mal
respondidas foram sendo registradas.
A partir delas elaborou-se a proposta de Jornada de
Sexualidade intitulada Sexualidade: o que falta desvendar,
que está sendo prospectada para 23 de Maio de 2015 com a
participação espacial de Flávio Gikovate.

Convite
O comitê de Psicologia da Saúde e Hospitalar estará
reiniciando suas atividades em março com nova
coordenação
– Eliane Tonello e Kelen Patricia Burke.

Os encontros ocorrerão semanalmente nas quintasfeiras, das 17:00 às 18:30 na sede da Sociedade de
Psicologia do Rio Grande do Sul.
Interessados podem fazer contato com a secretaria.
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Núcleo de Intercâmbio com a Comunidade - NIC
O NIC é um dos grupos de trabalho constituídos na SPRGS, que
objetiva, mais amplamente, desenvolver atividades junto a grupos
diversos; mais especiﬁcamente, busca conhecer comunidades
consideradas de maior vulnerabilidade social para assim, junto a estas,
planejar e desenvolver um trabalho de modo a promover seu
autogerenciamento, autonomia e exercício da cidadania dos
moradores. O intercâmbio é realizado com promoção de palestras,
grupos e assessoramento de trabalhos desenvolvidos nas comunidades.
Nossa meta é possibilitar a formação de agentes multiplicadores de
promoção da saúde, da educação e do desenvolvimento geral da
comunidade.
A semente deste trabalho da SPRGS foi lançada há mais de uma
década. A história do NIC registra atividades realizadas em eventos
isolados, em projetos com outras instituições (Projeto Pescar, Projeto

com Adolescentes). Nos últimos anos, sua inserção é na Vila Parque
Santa Anita, comunidade localizada na Zona Sul de Porto Alegre. No
entanto, a possibilidade de estender suas atividades a outras
comunidades está sempre presente.
Congregando psicólogos atuantes nas áreas da saúde, da educação
e do trabalho, a SPRGS tem o privilégio de contar com proﬁssionais que
muito podem contribuir, juntamente com outras categorias
proﬁssionais, para o desenvolvimento psicossocial de um signiﬁcativo
contingente populacional. Desta forma, a manutenção e o
fortalecimento do NIC ampliam nossa visão da importância da
responsabilidade social do psicólogo e enriquecem nossa experiência
proﬁssional e pessoal.
Heloisa Furtado
Coordenadora do NIC

Notícias do Interior

Núcleo de São Leopoldo
Encerro minha participação na coordenação do Núcleo de São
Leopoldo, nos anos de 2013, 2014, na qual me propus a dar continuidade
a forma dinâmica e consistente que a colega Maria Aparecida da Silveira
Brigido imprimiu na gestão que me antecedeu. Deixo meus
agradecimentos ao grupo que esteve comigo durante essa gestão sem o
qual o trabalho não teria acontecido em toda sua grandeza e qualidade.
Realizamos um trabalho compartilhado com muita cooperação do que
chamamos “grupo organizador”, integrado pelas colegas; Maria
Aparecida da Silveira Brígido, Laura Benites, Lia Dauber, Maria Regina
Morales, Sonia Nunes da Silva, Ivete Kemper, Fernanda Dornelles Hoff e
Marilda Peres. Agradeço, também, a nossa presidente Sonia Sebenelo e a
Diretora do Interior Milene Maria Merg pela atenção que tiveram com o
Núcleo, escutando nossas reivindicações e reconhecendo a importância
do nosso trabalho.
Durante esses dois anos realizamos diversas atividades, cientíﬁcas e
sociais, sempre nos preocupando em sermos o mais abrangente
possível, dentro das diferentes temáticas da nossa atualidade e
diferentes proﬁssionais com os quais partilhamos nosso trabalho.

Conseguimos, assim, acessar um público bastante amplo entre
estudantes e proﬁssionais de diversas áreas do conhecimento. Tivemos
a preocupação, também, de nos aproximarmos das instituições de
ensino, curso de Psicologia da Instituição Evangélica de NH e Unisinos
onde realizamos atividades integradas a disciplinas. Contamos,
também, com dois Comitês: “Política Públicas”, coordenado pelas
colegas Gabriela Kunz Silveira e Anelise Kirst da Silva, que teve seu
t é r m i n o a o ﬁ n a l d e 2 01 3 e o C o m i t ê “A d o l e s c ê n c i a e
Contemporaneidade”, coordenado pela psicóloga e psicanalista
Fernanda Dornelles Hoff, com início em maio de 2014.
No dia 11/12/2014, nos reunimos para confraternizar por ocasião do
encerramento de mais um ano de trabalho onde tive a grata satisfação
de passar a coordenação - 2015/2016 - para a querida colega Laura
Benites.
Para saber de todas as atividades por nós realizadas nesses dois anos
acesse nosso blog – sprgsnucleodesaoleopoldo.wordpress.com .
Atenciosamente,
Letícia Beck Saldanha

Novos Sócios
ANGELE BIDONE
ARTUR AZZOLINI DE LIMA
AUGUSTO MASCHKE PAIM
BERNADETE CALDERAN
CARLA CHARLENE ROCHA DE ALMEIDA
CARLA PEREIRA DURGANTE
CATHERINE TERRA
CINTHIA LEUCK ORTIZ COFFERI
CLARISSA MARTINS COSTA LOUREIRO CHAVES
CLAUDIA SONEBORN ALMINHANA
DENISE B. PORTELLA CONCEICAO
EDUARDO DE AGUIAR
GIULIANA CHIAPIN
KELEN PATRICIA BÜRKE
MARCELO GOLDSTEIN
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MARIA FLAVIA FABRIS
NEDIO SEMINOTTI
OLINDA SCHWAB
PAULA BROCH
RODRIGO GIACOBO
RITA DANIELA BRUNI NUNES
SARAH FALENA
TACIANA ARAUJO CIMIRRO BIANCON
TATIANA BENINCÁ
SAMANTA ANTONIAZZI
VANESSA CRISTINA MELGARES AVILA
ELISANGELA MURIA
LUCIANA ASCONAVIETA FERRAZ
LAURA GOETTEMS BASTOS
PAULO FERNANDO MONTEIRO FERRAZ

