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• ANTES DO ENCONTRO DE BUENOS AIRES 

O CIG continuou suas reuniões mensais de reflexão sobre as viradas e o fim de análise sobretudo 
no começo do ano, o que o conduziu à escolha do título do Encontro, O passo à analista.    
Ele continuou além do mais a assegurar suas tarefas estatutárias:  
A CAI composta no começo do ano publicou a lista de AME 2022, que se encontra em anexo. 
Os carteis do passe continuaram a se reunir de acordo com os passes terminados. Resumo das 
demandas, das nomeações, dos passes em curso: encontra-se em anexo o resumo estabelecido em 
julho. 
O CIG também assegurou a preparação, ao lado do Encontro, o Simpósio sobre o passe e da 
assembleia de Escola. 
 
 

• O ENCONTRO DE ESCOLA DE 30 JUNHO DE 2022 

Foi a ocasião para o CIG de seu primeiro encontro presencial desde o início de seu mandato. Foi 
um momento a um só tempo alegre e frutífero para cada um. Dalí ressurgiu a decisão de retomar 
toda vez que possível os deslocamentos necessários para o presencial. Foi assim que o CIG 
decidiu por unanimidade manter sua reunião de novembro e aquela dos carteis dos passes do 
momento em Paris, sexta-feira 25 de novembro de 2022, na ocasião das jornadas nacionais da 
EPFCL – França.   
O título O passo à analista nos trouxe de volta ao que foi a primeira intenção de Lacan 
concernente ao passe, a saber o momento de emergência do desejo necessário para passar ao ato 
de analista, et nos permitiu questionar sua atualidade.  
As contribuições desse Encontro aparecerão na Wunsch 23 que está em preparação.  
 
 



 2 

• OS DESDOBRAMENTOS DA ASSEMBLEIA 

a. Um acréscimo ao Regulamento interno do CIG 

 
O parágrafo 2.4 dedicado aos passadores foi completado com o parágrafo seguinte depois da 
discussão no simpósio:  
« Se um dispositivo se encontra em falta de passadores falantes da língua do candidato ao passe, o 
secretariado pode se endereçar ao CIG, que tem o caderno dos passes, a fim de que ele possa 
indicar outros dispositivos que tenham passadores que falam a língua do passador em questão. » 
A versão atualizada do regulamento será transmitida a Lucile Cognard para o arquivamento desta 
no site.  
 

b. Um Adendo aos Princípios para uma Escola. 
A proposição do CIG para inscrever seu texto sobre a distinção Membro de Fórum – Membro de 
Escola como um adendo aos Princípios foi submetido ao voto após o debate e largamente aceito: 
100% de aprovação.  
O texto foi preciso sobre um ponto: 
Ali onde ele dizia: “[…] a criação de um fórum não necessita nada mais do que colegas que se sabe, 
simplesmente ‘interessados’ pela psicanálise”, a discussão acabou adicionando: “[…] a criação de 
um fórum não necessita nada mais que de colegas que se sabe, no mínimo, simplesmente 
‘interessados’ pela psicanálise”.  
 
Aqui também a atualização será transmitida à Lucile Cognard.  
 

• LEMBRETE DAS INICIATIVAS DO CAOE. 

O CAOE faz parte do CIG, todas as suas escolhas foram debatidas no CIG, e é por isso que nós 
as colocamos aqui.  
As informações do CIG precedente durante a AG de Escola de 2020 sobre a função do CAOE 
foram interpeladas e estimuladas em debate no seio do CAOE atual. Elisabete Thamer, relatora 
CAOE (2018-2020) havia escrito: 
« O trabalho efetuado pelo CAOE foi principalmente ligado à elaboração da Wunsch e ao trabalho 
das traduções, o que tomou uma boa parte do tempo. 
Tudo isso conduziu a uma preocupação, que foi transmitida ao seio do CIG, sobre a necessidade 
de repensar essa instância de Escola, a fim de que ela possa ser mais eficaz no estreitamento dos 
objetivos pelos quais ela está responsável, conforme aos Princípios Diretivos de Escola, nos quais se 
lê que essa instância deveria assegurar a animação do debate de Escola em nível internacional, a 
coordenação das atividades, Seminários e Jornadas, que deveriam « fazer existir o trabalho de 
Escola em nível internacional » » (Relatório enviado pela lista da IF em 18/09/2020).  

 
A decisão do CAOE 2020-2022 colocou então em ato de maneira nova os objetivos previstos para 
esta instância afim de tornar mais efetivo o trabalho internacional de Escola. E com essa finalidade 
que ele propôs os Carteis de Escola intercontinentais e bilíngues do CAOE. 
Sua composição e seus objetivos foram bem definidos nas três cartas sucessivas das quais 
relembramos somente a terceira que se encontra em anexo neste número de Échos.  
Duas jornadas destes carteis foram programadas, 5 de fevereiro e a próxima em 17 de setembro, 
desta vez com tradução nas cinco línguas. Seu programa foi divulgado na lista e nós o colocamos 
aqui em anexo, acompanhado pela primeira vez do Catálogo de Carteis de Escola 
intercontinentais e bilíngues fechado em julho de 2022.  
 
Acrescentamos também que temos o prazer de anunciar em primeira mão a criação do Boletim a-
periódico “As folhas soltas dos carteis de Escola intercontinentais e bilíngues” cujo 
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primeiro número aparecerá depois da jornada de 17 de setembro. Ele incluirá as contribuições 
dessa jornada e o catálogo de carteis atualizado nesta data.  
 

• PREPARAÇÃO DE WUNSCH 23 PARA O FIM DO ANO 

O sumário desse boletim do CIG que inclui Wunsch geralmente, e outras contribuições ao Encontro 
de Escola, aquelas dos membros do CIG. Osso CIG querendo evitar a justaposição de 17 
contribuições de seus 17 membros, optou por uma fórmula inédita na reunião de Buenos Aires. 
Depois de dois anos de trabalho em 17 ele se dividiu em quatro carteis efêmeros, composto por 
sorteio. Cada um colocará, no mais tardar até meados de novembro, sua contribuição para a Wunsch 
sobre um dos seus pontos trabalhados nestes dois anos, e que foram consignados nos resumos de 
cada sessão.  
Este número incluirá além do mais todos os documentos produzidos a serem guardados.  

 

• ANEXOS 

 

I. Resumo dos passes de janeiro de 2021 a 15 de julho de 2022. 
 

10 passes foram ouvidos, todos os passantes informados.  

2 França, 1 Itália, 6 Brasil, 1 Argentina 

[1 nominação de AE: Anastasia Tzavidopoulou] 

 

4 passes terminados, na espera da escuta pelos carteis 

1 França, 2 Brasil, 1 Argentina 

 

2 passes estão em andamento 

1 no Brasil, 1 na França 

 

 

II. Lista de AME nomeados pela CAI 2022 

Dispositivo CLGAL (América): 
Tatiana Carvalho Assadi (Fórum São Paulo) 
Mónica Palacio (Fórum de Pereira) 
Maria Luisa Rodrigues (Fórum Rio de Janeiro) 
Gabriela Zorzutti (Fórum Colorado) 
 
Dispositivo Espanha: 
Pedro Pablo Arévalo (Fórum Psicanalítico de Barcelona) 
 
Dispositivo CAG França  
Natacha Vellut (Fórum de França, polo 14) 
Sophie Rolland Manas (Fórum de França, polo 4) 
Sylvana Clastres (Fórum de França, polo 14) 
Claire Montgobert (Fórum de França, polo 6) 
Josée Mattei (Fórum de França polo 14) 
Odile Cazal-Viguie (Fórum de França, polo 6) 
Nadine Galabrun (Fórum de França, polo 5) 
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Geneviève Faleni (Fórum de França, polo 5) 
 
Dos fóruns ligados ao dispositivo França 
Macario Giralto (Fórum Washington) 
Mario Bottone (Fórum Psicanalítico Lacaniano- Itália) 
Paola Malquori (Fórum psicanalítico Lacaniano - Itália) 
Nicol Tomas (Fórum de Melbourne) 

 
A Comissão de Habilitação Internacional (CAI) 2022 foi composta por:  
Ana Alonso, Sidi Askofaré, Christophe Charles, Fernando Martínez, Beatriz Oliveira, 
Manel Rebollo (secretário) et Bernard Toboul. 

 
 

 

III. 3 Carta do CAOE sobre os carteis intercontinentais e bilíngues 

aos membros de Escola 
 

Querido(a)s colegas,  

Esta é nossa terceira mensagem concernente ao projeto de uma rede de cartéis internacionais. 

Ela vem após as diversas questões que os três dispositivos atuais da garantia nos endereçaram e 

que nos levaram a recordar e precisar as disposições já apresentadas. 

Estes cartéis serão intercontinentais e bilíngues. Esta é sua definição. Eles reunirão, portanto, 

os membros de Escola de dois continentes diferentes, que falem ao menos duas línguas distintas. 

O objetivo sendo o de favorecer, como já dissemos, laços novos e múltiplos para o trabalho sobre 

a psicanálise em intensão não somente no nível das instâncias internacionais e nacionais onde este 

já existe, mas na base da Escola, engajando aí o conjunto dos membros de Escola que ainda não 

participaram das instâncias de direção. Estes encontrarão nesta rede um espaço onde seus trabalhos 

poderão encontrar uma nova ressonância, eventualmente via um boletim, jornadas, intercartéis e 

outras formas a serem inventadas, etc. 

Dessa forma, esperamos ganhar mais nitidez na distinção entre o que é trabalho de Fórum e 

trabalho de Escola – distinção que é constitutiva de nosso conjunto desde a origem e que 

corresponde a dois modos de admissão diferentes, cada um com seus próprios critérios que não 

cessam de estar em debate desde o início da Escola e que merecem ser questionadas com o passar 

do tempo. 

Além disso, como já dissemos, para que o trabalho seja possível, em cada cartel será falada 

uma só língua o que supõe, precisemo-lo, que os membros do cartel tenham em comum qualquer 

uma das cinco línguas de nossa comunidade, aquelas dentre as quais lhes endereçamos esta 

mensagem. Estes cartéis serão então bilíngues por sua composição - seus membros falando duas 

línguas diferentes como já dito - mas não se falará necessariamente uma destas duas línguas: de 
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acordo com o caso o trabalho poderá se fazer em qualquer uma de nossas cinco línguas como 

inglês, espanhol, francês, italiano ou português. 

Último ponto: para o lançamento destes cartéis havíamos indicado que solicitaríamos aos 

membros das instâncias locais ou internacionais, supondo que estariam diretamente concernidos 

pela iniciativa. No entanto, isso não era para que estes fizessem cartel entre eles, mas ao contrário, 

para incentivá-los a chamarem os membros de Escola que não conhecessem ainda. Além disso, 

sabemos por experiência que as diferenças entre os membros de um cartel, seja pela idade, 

formação ou cultura, são um « a mais » que estimula o trabalho. 

Enfim, sem dúvida algumas questões vão se colocar ainda. Assim, está previsto que, em 

breve, cada membro do CAOE reúna por zoom os membros de Escola de sua zona, para recolher 

as questões em suspenso, elaborá-las e, em seguida, permitir que esta rede tenha início o quanto 

antes. 

 

Com nossa cordiais saudações,  

O CAOE 2021/2022 

 
Julieta De Battista, pela América Latina Sul 

Sandra Berta (secretária) pelo Brasil 
Mikel Plazaola, pela Espanha 

Colette Soler (secretária) pela França 
María de los A. Gómez (ALN) pela América Latina Norte (Porto Rico) 
Maria Teresa Maiocchi, pela Itália-FPL 
 

 

IV. Programa da jornada de 17 setembro de 2022 dos carteis de Escola. 

 

PROGRAMA 

2ª Jornada de Cartéis da Escola intercontinentais e bilíngues do CAOE 

17 de setembro de 2022 

online 

“PENSAR A PSICANÁLISE NOS CARTÉIS 

INTERCONTINENTAIS E BILÍNGUES” 

 

Sábado, 17 de setembro - Abertura 3:00pm Europa 

América do Sul Argentina-Brasil: 10:00am; Colômbia 8:00am;  
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Porto Rico, Venezuela, Washington DC: 9:00am; Denver 7:00am; Los Angeles: 6:00am; 

Melbourne: 11:00am; 

Domingo, 18 de setembro: Aukland 1:00am  

 

Abertura: Colette Soler (França) 

 

Coordenador: Mikel Plazaola (Espanha) 

1ª mesa: Os efeitos do passe sobre a psicanálise em intenção 

Marc Strauss (França) e Gabriel Lombardi (ALS) 

Duração: 1 hora. Apresentações de 10 minutos + 40 minutos de discussão. 

 

Coordenadora: Julieta de Battista (Argentina) 

2ª mesa: Os efeitos do passe sobre a Escola 

Ida Freitas (Brasil) e Eliane Pamart (França) 

Duração:1 hora. Apresentações de 10 minutos + 40 minutos de discussão. 

 

Coordenadora: Sandra Berta (Brasil) 

3ª mesa: Os efeitos do passe sobre a psicanálise em extensão 

Beatriz Maya (ALN) e Carmen Lafuente (Espanha) 

Duração:1 hora. Apresentações de 10 minutos + 40 minutos de discussão. 

 

Coordenadora: Maria José Latour (França) 

4ª mesa - Mesa redonda: O desejo do analista, seu lugar 

Este título se refere ao “Discurso à Escola Freudiana de Paris”, de dezembro de 1969, no 

qual se lê: 

Assim, o desejo do psicanalista é o lugar de onde se está fora sem pensar nele, mas no qual encontrar-se é ter saído pra 

valer, ou seja, não ter tomado essa saída senão como entrada, e não uma qualquer, já que se trata da via do psicanalisante. 

Não deixemos passar que descrever esse lugar num percurso de infinitivos, chamado “o inarticulável do desejo”, desejo, no 

entanto, articulado a partir do “sem saída” desses infinitivos, é algo do impossível com que me basto neste desvio” Outros 

Escritos, p.270. 

Patrícia Muñoz (ALN), Sandra Berta (Brasil), María Jesús Díaz (Espanha), Camila Vidal 

(Espanha), Nadine Cordova (França) e Anaïs Bastide (França) 

Duração: 1h15min. Apresentações de 5 minutos + 45 minutos de debate. 

 

Encerramento: Maria de los Angeles Gómez (ALN) 
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V. Catálogo de Carteis de Escola intercontinentais e bilingues.  
Atualizados em 20 março de 2022, em negrito o iniciador do cartel.  

 
1. Cartel – Tema: Wunsch: O que os 20 anos do passe na EPFCL nos ensinam? (8 

de maio de 2021). 
Patricia Zarowsky -  p.zarowsky@wanadoo.fr  
Sol Aparicio - sol.aparicio@orange.fr  
Camila Vidal - camilavidal@hotmail.com  
Sandra Berta - bertas@uol.com.br  
Mais-um: Alejandro Rostagnotto - rostagnotto@gmail.com 
 

2.  Cartel – Tema: Fim e fins da análise (9 de maio de 2021) 
Mais-um: Ana Alonso - alonso.an@gmail.com  
Roser Casalprim - rcasalpr@copc.cat  
Marta Casero - gautami@telecable.es  
Adriana Grosman - drigros@me.com  
Kelly Vargas - kelly.vargasgarcia@gmail.com  
 

3. Cartel – Tema: Quando tudo o que resta são palavras (23 de maio de 2021) 
Mais-um: Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Blanca Sánchez Gimeno - blancasanchez@telecable.es 
Ramon Miralpeix - miralpeix@copc.cat  
Andrea Brunetto - brunetto@terra.com.br  
Silvana Pessoa - silvanapessoa@uol.com.br  
 

4. Cartel – Tema: Retorno à função da palavra (23 de maio de 2021) 
Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Anna Gasull - agasull@copc.cat 
Katia Botelho - katiabotelho79@gmail.com  
Jorge Escobar - jorgee@une.net.co 
Mais-um: Matilde Pelegrí - matilde.pelegri@gmail.com  
 

5. Cartel – Tema: A (de)formação do analista (23 de maio de 2021) 

Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Adriana Grosman - drigros@uol.com.br  
Andréa Franco Milagres - andreafmilagres@gmail.com  
Patricia Muñoz - patriciamunozdef@gmail.com 
Mais-um: Ida Freitas - idafreitas55@gmail.com  

 

6. Cartel – Tema: finalização da análise, leituras da Escola (4 de junho de 
2021) 

Nadine Cordova - cordovavi.nadine@gmail.com 
Patrick Barillot - pbarillotepfcl@gmail.com 
Patricia Gavilanes - patricia.gavilanes@wanadoo.fr 
Monica Palacio - momapaco@hotmail.com 
Mais-um: Luciana Guarreschi - guareschi.lu@gmail.com 
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7. Cartel – Tema: O desejo do analista (5 de junho de 2021) 
Mais-um: Victoria Torres - victoriaistorres@gmail.com 
Beatriz Helena Martins de Almeida - almeidabia@gmail.com 
Claudia Domínguez - claudiadominguez@libero.it 
Matilde Pelegrí - matilde.pelegri@gmail.com 
Viviana Gómez - licvgomez@gmail.com 

 
8. Cartel – Tema: fim da análise, finalidade da análise (9 de junho de 2021) 

Jorge Chapuis - chapuis@telefonica.net  
Fernanda Zacharewicz - fzacharewicz@yahoo.com 
Carmen Nieto - carmen.nieto.centeno@gmail.com  
Robson Mello - psicmello@uol.com.br  
Mais-um: Pastora Rivera - pastora.rivera@gmail.com  

 
9. Cartel – Tema: Efeitos do passe sobre a psicanálise em intensão (14 de 
junho de 2021) 

Mais-um: Bernard Toboul - brtb@hotmail.fr  
Chantal Degril - chantal@lindisriver.co.nz 
Matias Laje - matiaslaje@gmail.com 
Leonardo Pimentel - leonardoptl@gmail.com 
Agnès Metton - agnes.metton@wanadoo.fr 
Marc Strauss - strauss.m@wanadoo.fr 

 
10. Cartel – Tema: le savoir du psychanalyste / el saber del psicoanalista / o 
saber do psicoanalista (18 de junho 2021) 

Carole Leymarie - leymariecarole@yahoo.fr 
Kristele Nonnet-Pavois - k.nonnet@hotmail.fr 
Julieta de Battista - julietadebattista@gmail.com  
Anais Bastide - nais.bastide@laposte.net  
Bárbara Shuman - Babashuman1123@gmail.com  
Mais-um: Dominique Touchon Fingermann  - dfingermann@gmail.com 

 
11. Cartel – Tema: Transmission / Transmisión / Transmissão (18 de junho 2021) 
Beatriz Oliveira – biaoliv@uol.com.br  

Beatriz Maya - belemare@gmail.com 
Eliane Pamart - eliane.pamart@orange.fr  
Tatiana Assadi - tatiassadi@uol.com.br 
Mais-um: Dominique Touchon Fingermann - dfingermann@gmail.com 

 
12. Cartel – Tema: Não há extensão sem intensão (21 de junho 2021) 

Mais-um: Trinidad Sánchez-Biezma de Lander - mtlander@hotmail.com  
María Jesús Díaz - mjdiazg6@gmail.com  
Carmen Lafuente - clafuenteballe@gmail.com  
Beatriz Maya - belemare@une.net.co  
Andrea Franco Milagres - andreafmilagres@gmail.com  

 
13. Cartel – Tema: Fins de análise (21 juin 2021)  

Mais-um: Mikel Plazaola - mplazaolacloud@me.com  
María Laura Cury - mlcsilvestre@uol.com.br  
María Luisa Rodriguez - mlrmarialuisarodriguez@gmail.com  
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Rebeca García Sanz - rebegarciasanz@gmail.com  
Tereko Zaballa Ramos - terekozaballa@gmail.com  
Juan del Pozo Garicano - jidelpozo@telefonica.net  

 
14.  Cartel – Tema: fonction du dire – função do dizer - función del decir (21 de junho 

2021) 
Christophe Charles - christophe.charles4@wanadoo.fr  

Andrea Fernandez - ahfernandes03@gmail.com 
Bruno Geneste - bruno.geneste@gmail.com 
Glaucia Nagem de Souza - glaucia.nagem@uol.com.br 
Rithée Cevasco - ritcev@yahoo.fr 
Mais-um: Dominique Touchon Fingermann - dfingermann@gmail.com 

 
15. Cartel – Tema: A nova tirania do saber (23 de junho 2021) – Membros do LIPP 

Sara Rodowicz Slusarczyk - sara.rodowicz.slusarczyk@gmail.com 
Cora Aguerre - coraguerre@gmail.com 
Vera Pollo - verapollo8@gmail.com 
Philippe Madet - philippe.madet@gmail.com 
Mais-um: David Bernard - dabernard2@yahoo.fr 
 

16. Cartel – Tema: Que faire de la passe - Que-hacer del pase – o que fazer do passe 
(18 de junho 2021) 
María de los Ángeles Gómez - mgomez.caribe@gmail.com    
Rosa Escapa - rosaescapa@gmail.com  
Sophie Rolland-Manas - sophie.rolland@dbmail.com  
Maria Antonieta Izaguirre - maria_izaguirre@yahoo.com    
Mais-um: Vicky Estevez - vickyestevez@free.fr 

 
17. Cartel – Tema: O fim de análise  (12 de agosto 2021) 

Marina Severini - marinaseverini3@gmail.com 
Clara Cecilia Mesa - claraceciliamesa@gmail.com 
Viviana Gomez - licvgomez@gmail.com 
Silvia Quesada - sgquesada@hotmail.com 
Annalisa Bucciol - annalisa.bucciol180@gmail.com 

 
18. Cartel – Tema: Colocando a noção de lalíngua em perspectiva com os 
outros níveis da linguagem inconsciente. Questionamento sobre sua conceituação e 
seus efeitos nas curas. (4 de setembro de 2021) 

Mais-um: Zehra ERYÖRÜK - zehra.eryoruk1@gmail.com 
Léla CHICKANI - lela.chikhani.mail@gmail.com 
Gabriel LOMBARDI, gabrielombardi@gmail.com 
Ana Laura PRATES, apratespacheco@gmail.com 
Bernard TOBOUL, brtb@hotmail.fr 

 
19. Cartel – Tema: O cartel como lugar e experiência de uma transferência de 

trabalho internacional (14 de outubro de 2021) 
Mais-um: Coralie Vankerkhoven -  coralie_vkk@yahoo.com 
Esther Morere Diderot – e_diderot@hotmail.com 
Ali Tissnaoui – ali.tissnaoui@gmail.com 
Sheila Skitnevsky Finger – skitfinger@gmail.com 
Miriam Ximenes Pinho-Fuse – miriampinho@yahoo.com 

mailto:rebegarciasanz@gmail.com
mailto:terekozaballa@gmail.com
mailto:jidelpozo@telefonica.net
mailto:christophe.charles4@wanadoo.fr
mailto:ahfernandes03@gmail.com
mailto:bruno.geneste@gmail.com
mailto:glaucia.nagem@uol.com.br
mailto:ritcev@yahoo.fr
mailto:dfingermann@gmail.com
mailto:sara.rodowicz.slusarczyk@gmail.com
mailto:coraguerre@gmail.com
mailto:verapollo8@gmail.com
mailto:philippe.madet@gmail.com
mailto:dabernard2@yahoo.fr
mailto:mgomez.caribe@gmail.com
mailto:rosaescapa@gmail.com
mailto:sophie.rolland@dbmail.com
mailto:maria_izaguirre@yahoo.com
mailto:vickyestevez@free.fr
mailto:marinaseverini3@gmail.com
mailto:claraceciliamesa@gmail.com
mailto:licvgomez@gmail.com
mailto:sgquesada@hotmail.com
mailto:annalisa.bucciol180@gmail.com
mailto:zehra.eryoruk1@gmail.com
mailto:lela.chikhani.mail@gmail.com
mailto:gabrielombardi@gmail.com
mailto:apratespacheco@gmail.com
mailto:brtb@hotmail.fr
mailto:coralie_vkk@yahoo.com
mailto:e_diderot@hotmail.com
mailto:ali.tissnaoui@gmail.com
mailto:skitfinger@gmail.com
mailto:–%20miriampinho@yahoo.com
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20. Cartel – Tema: O a-efeito (7 novembro 2021)  
Mais-um: Cecilia Randich - cecilia.randich@gmail.com  
Adriana Bruschi - adribruschi@gmail.com  
Alejandra Noguera - alejandranoguera41@hotmail.com  
Célia Fiamighi - celia.fiamenghi@uol.com.br 
Ivan Viganò - ivan.vigano@gmail.com 

 
21. Cartel – Tema:  O analista como produto da análise e seu laço com a Escola 
(em torno da “Nota Italiana” e do comentário de Colette Soler) (27 de janeiro 2022) 

Mais-um: Diego Mautino - studio@diegomautino.191.it 
Lia Silveira - silveiralia@gmail.com  
Claire Parada claireparada@gmail.com 
Chico Paiva chicopf@yahoo.com.br 
Kristèle Nonnet-Pavois k.nonnet@hotmail.fr 

 
22. Cartel – Tema: O corpo no final (3 de fevereriro 2022) 

Mais-um: Gabriela Zorzutti gabrielazorzutti@gmail.com 
Dyhalma Ávila López dnavila@psicoa.com 
Liora Stavchansky liorastavchansky@gmail.com  
Gabriela Costardi gabicostardi@hotmail.com  

 
23. Cartel – Tema: Fim de análise (16 de março 2022) 

Mais-um: Margarita Santiso – msantiso@copc.cat  
Pedro Alvarez pedroalvareznit@gmail.com 
Marcia de Assis marcia.assis@gmail.com 
Isidre Bosch iboschva@copc.cat  
Roseli Rodella de Oliveira rrodella@gmail.com  

 
24. Cartel – Tema: Corpus (20 de março 2022) 

Mais-um: Ida Batista de Freitas : idafreitas55@gmail.com 
Esther Jiménez: esther.jgarriga@gmail.com 
Alejandro Rostagnotto : alejandro.javier.rostagnotto@unc.edu.ar ; 
rostagnotto@gmail.com 
Franc Estevez Roca : francestevezz@hotmail.com 
Maria Cláudia Formigoni : mclaudiaformigoni@gmail.com 

mailto:cecilia.randich@gmail.com
mailto:adribruschi@gmail.com
mailto:alejandranoguera41@hotmail.com
mailto:celia.fiamenghi@uol.com.br
mailto:ivan.vigano@gmail.com
mailto:studio@diegomautino.191.it
mailto:silveiralia@gmail.com
mailto:claireparada@gmail.com
mailto:chicopf@yahoo.com.br
mailto:k.nonnet@hotmail.fr
mailto:gabrielazorzutti@gmail.com
mailto:dnavila@psicoa.com
mailto:liorastavchansky@gmail.com
mailto:gabicostardi@hotmail.com
mailto:msantiso@copc.cat
mailto:pedroalvareznit@gmail.com
mailto:marcia.assis@gmail.com
mailto:iboschva@copc.cat
mailto:rrodella@gmail.com
mailto:idafreitas55@gmail.com
mailto:esther.jgarriga@gmail.com
mailto:alejandro.javier.rostagnotto@unc.edu.ar
mailto:francestevezz@hotmail.com
mailto:mclaudiaformigoni@gmail.com

