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EDITORIAL

A partir da próxima edição da revista 

EntreLinhas, o CRPRS enviará somente a 

versão impressa às/aos psicólogas/os que 

manifestarem interesse em continuar 

recebendo a publicação pelos Correios.

Para continuar recebendo a versão impressa, 

acesse crprs.org.br/entrelinhasimpresso  

e preencha o formulário de adesão. 

Atenção: a data limite para preencher 

o formulário e optar pela edição 

impressa é 31 de janeiro de 2018. 

Calendário 2018
Junto com esta edição impressa da revista 

EntreLinhas, os registrados estão recebendo 

os calendários do ano de 2018 que destaca as 

12 especialidades da Psicologia: clínica, educação 

e escolar, políticas públicas, organizacional e do 

trabalho, hospitalar, trânsito, esporte, social, 

jurídica, psicopedagogia, psicomotricidade e 

neuropsicologia.

Quem não recebe a edição impressa da revista 

terá acesso ao calendário de forma individual, 

via Correios. Fique atento.

Editorial
Numa época de crise econômica aguda e de perda acelerada de 

direitos sociais históricos, a edição 77 da revista EntreLinhas que 

você está recebendo agora abre um importante espaço para o 

Aquela imagem do consultório particular como a forma de 

desenvolver outras habilidades e buscar novas formas de ação 

– seja em campos pouco explorados, como o comportamento 

dos consumidores, seja na ocupação de espaços públicos de 

atenção, como o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Nesse sentido, nossa reportagem de capa oferece subsídios 

para quem pretende enxergar mais além do que a graduação 

acadêmica dos nossos cursos universitários oferece. O 

conteúdo é completado pela seção Dia a Dia Psi, onde damos 

dicas de como abrir seu consultório, que cuidados ter em 

relação a despesas e receitas e também sobre o emaranhado de 

legislações tributárias que regem a abertura de uma empresa, 

mesmo que individual. 

Na seção entrevista, conversamos com a psicóloga Maria da 

Graça Correa Jacques, pioneira no Rio Grande do Sul no campo 

da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Na entrevista, 

Graça Jacques adverte para os danos causados pelas doenças 

comum de pedidos de afastamento de trabalhadores de 

as diferenças de abordagem entre Psicologia do Trabalho e 

Psicologia Organizacional.

Esta edição também oferece orientações sobre os testes rápidos 

para detecção de HIV, que desde agosto podem ser comprados 

situação, e sobre a tradução, pelos psicólogos Ramiro Figueiredo 

Catelan e Angelo Brandelli Costa, de um importante guia de 

prática psicológica com pessoas transgênero. O documento, 

produzido pela Associação Americana de Psicologia (APA, na 

sigla em inglês), será disponibilizado brevemente pelo CRPRS 

nos seus canais de comunicação com a categoria.

Boa leitura!
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