
CRP 06 - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira 

De: "baixada" <informativo@crp-sp.org.br> 
Para: <baixada@crpsp.org.br> 
Enviada em: quarta-feira, 9 de novembro de 2011 14:21 
Assunto: Roda de Conversa: "Sexualidade e Reprodução: olhares da psicologia sobre os direitos da mulher". 

"Os direitos humanos das mulheres incluem seu direito de controle e decisão, de forma livre e 
responsável, sobre questões relacionadas a sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e reprodutiva, 
livre de coerção, discriminação e violência. A igualdade entre mulheres e homens no que diz 
respeito à relação sexual e reprodução, incluindo-se o respeito à integridade, requer respeito 
mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades pelos comportamentos sexuais e suas 
consequências" (§96, IV Conferência Internacional sobre a Mulher,de Beijing). 

Refletindo sobre esses princípios e suas implicações sociais e psicológicas, é que o Conselho 
Regional de Psicologia de São Paulo - Subsede Baixada Santista convida para a: 

Roda de Conversa: "Sexualidade e Reprodução: olhares da psicologia sobre os direitos 
da mulher". 
DIA: 24/11/11 
HORÁRIO: 19 HORAS 

COORDENAÇÃO: MIRNAMAR PINTO DA FONSECA PAGLIUSO 

CONVIDADA - ROSÂNGELA APARECIDA TALIB - Psicóloga (PUC Campinas), mestre em 
Ciências da Religião (UMESP). Colaboradora na organização não governamental - Católicas pelo 
Direito de Decidir do Brasil (CDD). Experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia 
Social, atuando principalmente com os seguintes temas: bioética e religião, direitos sexuais e 
direitos reprodutivos, políticas públicas em saúde sexual e reprodutiva. 

LOCAL: Conselho Regional de Psicologia de São Paulo - Subsede Baixada Santista - Rua 
Cesário Bastos, 26 - Vila Belmiro - Santos/SP. 

Inscrições pelo site: 

http://www.crpsp.org.br/santos/diversidadesexual/default.aspx 

Evento gratuito. Vagas Limitadas. 

Informações: (13) 3235-2324 ou e-mail: baixada@crpsp.org.br 

CONTAMOS COM SUA PRESENÇA! 

Promoção e Realização: 
Conselho Regional de Psicologia SP 
Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira 

ATENÇÃO: não responda este e-mail pois o mesmo não possui endereço de remetente. 
Para mais informações, dúvidas e sugestões, entre em contato pelo e-mail da Subsede: baixadaísicrDSP.orQ.br 

Caso queira sair da lista ou alterar seu cadastro, dique aqui. 


