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• Participação na Comissão de Festejos
dos 450 Anos da Cidade de São Paulo

Inscrita e participante na pessoa do seu presidente Arrigo Leonardo Angelini
(Cad. nº 4) no Comitê Municipal São Paulo 450 Anos, esta Academia foi convidada
oficialmente para assistir as festividades do aniversário da cidade, realizadas
nos dias 23 a 26 de janeiro.

Representaram-na em quatro importantes solenidades os Acadêmicos:
Arrigo Leonardo Angelini (Cad,4), na Sessão Solene do Conselho Universitário
da USP, presidida pelo Governador Geraldo Alkemim, comemorando também
os 70 anos desta Universidade; Salomão Rabinovich (Cad. 9), presidente da
Comissão de Ética, Cidadania e Direitos Humanos, ao Ato Solene de
Comemoração dos 450 anos da Cidade de São Paulo; Waldecy Alberto Miranda
(Cad. 15), presidente da Comissão de Eventos, na sessão solene Inauguração
do Restauro da Fachada da Estação da Luz; e Carlos Rolim Affonso (Cad. 3),
diretor-administrativo do Projeto “O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento
Humano” (LPDH), no Colóquio São Paulo 450 Anos, no qual se reuniram
intelectuais, arquitetos e artistas, brasileiros e franceses, para discutir
possibilidades e intercâmbios referentes ao desenvolvimento da cidade.

Dando continuidade a participação da Academia a outros eventos que estão
se realizando durante todo este ano, programado pelo Comitê, este sodalício
tomou parte e colaborou na  organização da Exposição Psicologia em São Paulo.

Cumpre-nos registrar que o principal acervo iconográfico, representado
por álbuns de fotos dos Patronos e Acadêmicos, muitos deles antigos e atuais
professores do IPUSP, acompanhado de publicações e resumos sobre a finalidade
da Academia e de suas atividades, integraram a Exposição. Esta teve por objetivo
resgatar a memória da Psicologia em nossa cidade, razão pela qual foram
também expostos valiosos documentos e fotos de docentes relativos à criação
do Instituto.

O evento foi organizado pelo Serviço de Biblioteca e Documentação com
a colaboração do Centro de Memória também do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo e da Academia Paulista de Psicologia, para cuja
instalação contou com a efetiva participação de Célia Regina de Oliveira Rosa,
Angélica Z. Paulovic Sabadini  Maria Marta Nascimento e Renato dos Passos,
destacados funcionários daquele Serviço. Instalada no salão de leitura “Ligia
Assumpção Amaral”, a exposição esteve aberta ao público de 26 de janeiro a 4
de fevereiro do corrente ano, portanto em época de férias escolares, mas contou
com apreciável número de visitantes, em especial do próprio Diretor de Instituto,
Prof. Dr. César Ades, docentes, Acadêmicos e estudantes de Psicologia.

Destaque-se a importância desse evento, não somente pelo seu valor
intrínseco, por fazer parte dos festejos citados como também das homenagens
dos 70 anos da Universidade de São Paulo.
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