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No entanto, essas iniciativas poderão ser improdutivas se não houver um es-
forço conjunto para mudança do nosso comportamento em prol da valoriza-
ção da cultura brasileira, o que é preconizado pelo nosso Projeto.

Portanto, esta Academia faz um apelo a todos os profissionais interes-
sados, como também instituições universitárias, empresas, editoras, entre
outras, sensíveis ao nosso propósito, que se congreguem aos nossos esfor-
ços, para assim poder alcançar o objetivo tão almejado pelo nosso Projeto,
empreendimento valioso para o cultivo dos nossos costumes e bens públicos,
especialmente.

• Apoio da Academia Paulista de
Psicologia a eventos nacionais

Esta Academia, dado o prestígio que vem gozando na comunidade cien-
tífica, tem sido convidada para prestar apoio institucional a vários congressos
nacionais que acontecem nas diversas áreas da ciência psicológica. A aquies-
cência a esta deferência tem sido objeto de reuniões da Diretoria que analisa
a autenticidade e nível científico do evento proponente e também do apoio de
divulgação que possa prestar ao mesmo.

Citam-se o X Encontro Nacional de Psicólogos da Área Hospitalar (X
ENPAH), a realizar-se em agosto p. f. e /I Congresso Brasileiro de Psicologia
da Saúde e Psicossomática, em outubro próximo. Ambos eventos contam com
associações de renome e entidades de classe que os apoiamo Seus progra-
mas integram importantes especialistas que ministram cursos, proferem con-
ferências, participam de Mesas-redondas, além dos psicólogos jovens e estu-
dantes que apresentam comunicações de importância. Temas gerais de inte-
resse atual são previstos em suas programações, como: Psico-oncologia,
Neuropsicologia, Bioética, limites da vida, humanização do ambiente
institucional, pesquisa em Psicologia da Saúde.

Esta Academia aproveita a oportunidade para parabenizar os
organizadores e a comissão científica dos referidos eventos, inclusive as enti-
dades que os patrocinam, pela valiosa iniciativa em prol da promoção da Psi-
cologia da Saúde e Hospitalar, áreas de grande significação para nossos mei-

.os científicos e comunitários.


