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C.CRP-05 n9 0180 Rio de Janeiro, 30 de março de 1992
limo. Sr.
JOÃO CARLOS GOLDEMBERG
MD. Diretor da Escola de Artes Visuais 
Nesta

Prezado (a) Senhor(a)

A Comissão da Criança e do Adolescente do Conse- 
lho Regional de Psicologia - 5- Região, vem até V.Sa. solici 
tar espaço fisico a fim de realizar a II FEIRA CULTURAL DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE prevista para os dias 17 e 18 de ju 
lho de 1992, das 09:00 ãs 17:00 horas.

Esclarecemos que no evento será feita a apresen
tação do Documento-Cientifico elaborado por profissionais,on 
de o CRP-05 posiciona-se acerca da criança, assim como, tam
bém, terão atividades em feira com as crianças e adolescentes.

Sendo assim, contamos com a valiosa colaboração 
dessa Instituição no sentido de participar da realização des 
ta feira, pois o seu espaço é adequado e fundamental para o 
evento.

Na certeza de contarmos com a sua valiosa colabo 
ração, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

oÇ
COMISSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CRP-05
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