LANÇAMENTO CALIBÁN
REVISTA LATINO-AMERICANA DE PSICANÁLISE - CORPO
Com prazer comunicamos que já está disponível e circulando o novo número da revista Calibán: Corpo.
Em breve você poderá encontrá-la em todas as sociedadedes componentes da FEPAL.
Por decisão da Comissão Diretiva anterior, ratificada pela atual, este número da Revista LatinoAmericana de Psicanálise será gratuita para cada membro da Fepal. Aqueles que participaram do
Congresso Corpo em Cartagena, já receberam seu exemplar. Quando a revista chegar em todas as
Sociedades, os membros que ainda não receberam seu exemplar, poderão retirá-lo sem custo.
Os candidatos, respeitando a decisão reintereda na última reunião do Conselho de Presidentes, também
poderão retirar um exemplar da revista gratuitamente, podendo escolher entre números publicados
anteriormente a “Ferramentas do analista” que estejam disponíveis em suas sociedades.
Para vendas, o preço de cada exemplar é de U$ 15 e como nos números anteriores estará disponível em
http://caliban.fepal.org/
Da mesma forma como foi feita com a edição de Ferramentas do Analista, esse número foi colocado a
disposição dos membros da FEPAL com o desejo de que possamos nos aproximar, conhecer e desfrutar
dessa revista que é de todos nós. Queremos encorajar a leitura entre nós, colegas da mesma região,
conhecendo nossos sotaques diferentes ao falar de psicanálise contribuindo, assim, para o
fortalecimento do intercâmbio e do tecido de ideias que sem dúvida é fundamental para o
desenvolvimento do movimento psicanalítico Latino-Americano.
Chegar a esse oitavo número da revista, implicou muito esforço e muitas satisfações. Colegas de
diferentes lugares da América Latina participaram dessa travessia que, entre a clínica e a cultura, abre
diferentes perspectivas para os temas que vamos abordando conseguindo, em conjunto, um olhar amplo
sobre nossa prática inserida na complexidade de nossa região.
Convidamos a desfrutarem da leitura de Corpo e lembrar que os números anteriores, caso encontrem-se
esgotados na sede de suas sociedades, podem ser adquiridos em http://caliban.fepal.org/
Para qualquer informação, comentário ou sugestão sobre Calibán por favor escrevam `a
revista@fepal.org
Nossa página no Facebook é: Revista Latino-Americana de Psicanálise
Afetuosamente,
Equipe Editora

