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MENSAGEM DA PRESIDENTE PASSADA
Denise Defey
Queridos miembros del Capítulo,
Me despido por este medio de todos aquellos a quienes
no he podido ver en nuestro encuentro regional de
Montevideo. Ya han pasado casi dos semanas desde
que nos despedimos de los amigos y colegas de
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay que compartieron
sus trabajos y entusiasmo, asi como momentos de
disfrute en veladas de tango, comidas de
confraternización y encuentros en los momentos libres
entre las conferencias y presentación de trabajos.
Ha sido unánime el comentario sobre el alto nivel de los
trabajos, la preocupación por la seriedad cientifica y el
interés por la investigación en psicoterapia de los
muchos estudiantes y colegas que se acercan a SPR por
primera vez, varios de los cuales se han afiliado como
nuevos socios.
La presencia de nuestro primer presidente del Capitulo,
Juan Pablo Jiménez, y de Erhard Mergenthaler, actual presidente de SPR, quienes supervisaron
múltiples investigaciones, permitio una cabal evaluación de los progresos realizados en la década
y media de vida de nuestro capitulo.
Se realizó tambien la asamblea bianual, en la cual primó un clima sumamente cordial y cada
grupo nacional compartió sus novedades, dentro de las cuales se destaca el curso internacional de
postgrado que está organizando el grupo chileno y la noticia de que el proximo congreso mundial
de 2009 será en Chile. También fue un elemento de gran relevancia que por primera vez hubiera
en este periodo un candidato latinoamericano al lugar de presidente de SPR en la persona de
Héctor Fernández-Alvarez, de Argentina. Se enfatizó en la asamblea la información sobre la
existencia de un grupo de trabajo con fuerte interés en integrarse en Perú, quedando
encomendado el contacto a varios colegas.
Para finalizar, debo decirles que ha sido un placer poder colaborar en este período bianual con
SPR en general y con nuestro capítulo en particular, lo cual me ha dado oportunidad de conocer y
profundizar la amistad con colegas de nuestros paises que comparten no solo el interés por la
investigación sino, fundamentalmente, una actitud de seriedad en el trabajo junto a solidaridad y
calidez en el encuentro personal que hacen al espiritu mismo de SPR .
Doy una calurosa bienvenida a Elisa Yoshida, de quien ya todos saben que tengo la mejor
opinión y que, sin duda, hara un gran trabajo como presidente.
Les saludo a todos muy afectuosamente,
Denise Defey
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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Elisa Yoshida
Queridos colegas,
Quero saudar a todos, fazer alguns agradecimentos e
apresentar alguns pontos que deverão nortear minhas ações
enquanto presidente do Capítulo no biênio, 2007-2008.
Primeiramente, gostaria de dizer que contarei com a
colaboração de Gláucia Mitsuko Ataka da Rocha, como
Secretária do Capítulo, a quem desde já agradeço pela
disponibilidade.
Quero agradecer também a Denise Defey pela maneira
eficiente e ao mesmo tempo humana com que conduziu o
Capítulo LA, nos últimos dois anos, atuando de forma muito
ativa tanto no âmbito regional quanto no âmbito geral, como
membro do Comitê Executivo da SPR. Gostaria também de
agradecer a Denise, os esforços realizados para a manutenção
da rotação entre os países, buscando ampliar o número de
sócios brasileiros e garantir nossa representatividade. A você
Denise, muito obrigada, em nome de todos os sócios do

Capítulo!
Em relação ao Simpósio Internacional de Investigación en Psicoterapia, realizado em
Montevideo, nos dias 20 e 21 de outubro, quero agradecer a todos os que trabalharam de forma
direta ou indireta na sua organização, nos cuidados e atenções dedicados a cada um dos
participantes. E em especial, a Denise Defey, Cristina Gerpe, Gabriela Montado, Mercedes
Vieira, Alejandro Garbarino e Luana Benenati, que fizeram inúmeros esforços para transformar
aquele evento numa oportunidade real de intercâmbio científico sem descuidar da qualidade das
relações humanas, tão caras a nós latino americanos!
Muito obrigada ainda a todos os colegas que expressaram sua confiança na minha
candidatura para presidência, seja através do voto, seja através de palavras de apoio e de
incentivo. Quero destacar, especialmente, a confiança em mim depositada por Denise Defey,
Guillermo de la Parra e Héctor Fernández-Álvarez, ex-presidentes do capítulo, que de forma
muito generosa apoiaram meu nome, favorecendo sua receptividade pelos demais colegas. Cabe
ainda mencionar o apoio que recebi de Juan Pablo Jiménez, primeiro presidente do Capítulo
Latinoamericano, e de Erhard Mergenthaler, atual presidente geral da SPR. De minha parte,
procurarei não decepcioná-los, contando desde já com a compreensão de todos para as falhas que
certamente ocorrerão.
E, finalmente, gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos que pretendo
implementar ao longo dos dois próximos anos, e para os quais espero contar com a colaboração
de todos:
1. aumentar a representatividade do capítulo LA na SPR, com o aumento de sócios nos países já
representados no Capítulo;
2. procurar integrar sócios de países que até o momento não estão representados;
3. criar condições para ampliar o intercâmbio entre grupos de pesquisa (de investigación), de
membros do Capítulo.
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Dentre os três pontos, considero que o terceiro seja o mais prontamente realizável, na
medida em que poderemos utilizar a página do Capítulo na website da SPR, como meio de
divulgação dos nossos projetos de pesquisa (investigación) e para a socialização de nossa
produção científica. Neste sentido, gostaria de convidar a todos para que me enviem informações
sobre os projetos de pesquisa que estão desenvolvendo; o nome dos pesquisadores
(investigadores); respectivos e.mails; instituição de afiliação; e publicações disponíveis.
Convido-os, ainda, a enviarem textos, notícias e informações que possam ser de interesse de
outros membros do capítulo. Quanto aos pontos 1 e 2, deverão ser implementados ao longo dos
dois anos, num esforço sistemático para divulgar a SPR em diferentes situações e oportunidades,
tais como, congressos, simpósios, e eventos de menor monta.

A todos, saudações fraternas,
Elisa Yoshida

PRAZO PARA RENOVAÇÃO DA ANUIDADE
1. A data para a renovação da anuidade sem a taxa extra de US$ 20 foi postergada para o dia
7 de novembro.
Sócios regulares do capítulo LA- US$85
Estudantes – US$40.
CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O 38º Encontro internacional da SPR, “Inovação e convergência em pesquisa em psicoterapia”
que ocorrerá em Madison, Wisconsin, entre 20 e 23 de junho de 2007, já está aceitando a
submissão de trabalhos: Papers, Pôsteres, Painéis, Plenárias, Discussões abertas, Pré-confeências
(Pre-Conference Workshop), e Supervisões de Pesquisa (Research Consultation Workshop).
Informações detalhadas sobre cada uma das modalidades de submissão encontram-se no site da
SPR.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Encontra-se disponível na página do capítulo LA o texto da Conferência de Juan Pablo
Jiménez,“15 años de investigación em psicoterapia em latinoamerica”, proferida na Facultad de
Psicologia da UDELAR, no encerramento do Simpósio Internacioanl de Investigación em
Psicoterapia”, realizado em Montevideo, nos dias 20 e 21 de novembro de 2006.
NOVO E.MAIL DO CAPÍTULO: spr.la@terra.com.br

