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Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

Não perca. Neste sábado “A Psicologia na Saúde Suplementar: Posições e 
Diretrizes para a(o) Psicólogo”!
“A Psicologia na Saúde Suplementar: Posições e Diretrizes para a(o) Psicóloga(o)” é 
o tópico do evento promovido pelo Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar (GTSS) do CRP-
03, que será realizado neste sábado, 30 de maio, na Sede do Conselho. A proposta do 
encontro é discutir a dignificação e a autonomia da profissão e a obrigatoriedade do 

diagnóstico médico para que a(o) psicóloga(o) possa atender aos usuários, por exemplo.
Informações e inscrições: gtss@crp03.org.br / (71) 3247-6717 / 3332-6168. Entrada 
franca e vagas limitadas! 

Veja abaixo o nosso convite virtual: 

Anos Temáticos no Pólo Extremo Sul

Ocorrerá, em Teixeira de Freitas, na próxima terça-feira, 02 de junho, das 18h30min às 
21h45min, o encerramento do Ano Temático da Educação - que será marcado pela 
palestra “Criança e Jovens: história de exclusões e arbitrariedades” proferida pela doutora em 
educação pela UNICAMP, Profª Liana G. Pontes - seguido da abertura do Ano Temático da 
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Psicoterapia – com a exibição do “Ano da Psicoterapia 2009: Contribuições Para os Debates 
Preparatórios”, DVD concedido pelo CFP. O encontro será realizado no Instituto Francisco de 

Assis (Rua Sagrada Família,120 - Bela Vista). Maiores informações: (73) 9974-1394 ou 
polotfreitas@crp03.org.br. Debata conosco os temas propostos. Sua participação é 

fundamental! 

GTDH da Seção Sergipe promove “Psicologia e Medidas Socioeducativas”

“Psicologia e Medidas Socioeducativas” é o tema do evento que será realizado na 
Sede da Seção Sergipe no dia 05 de junho a partir das 15h30min. A atividade, 
promovida pelo Grupo de Trabalho de Direitos Humanos (GTDH) do CRP-03 em Sergipe, 

propõe discutir, juntamente com as(os) profissionais da área, aplicações na forma de 

ressocialização.  Inscrições e informações: secaose@crp03.org.br / (79) 3213-0984 ou 
3214-2988. Entrada gratuita e vagas limitadas! Sua participação é fundamental! 

Psicóloga(o): o seu fazer interessa ao CREPOP!

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP03) inicia 
pesquisa junto as(os) psicólogas(os) que atuam na política de Álcool e Drogas. A 
reunião acontecerá no dia 05 de junho, das 09h30min às 18h, na sede do CRP03 - Rua 
Prof. Aristides Novis, 27 - Federação. O encontro é parte da pesquisa que acontece 
nacionalmente e constitui-se em um espaço de debate da categoria para avaliar, compreender 

e melhor sua atuação condições de trabalho na área. Para maiores informações: (71) 3247 
6716 ou crepop03@crp03.org.br. Para participar, o CREPOP  

solicita confirmação, via e-mail, até o dia 02 de junho. As vagas são limitadas! Participe! 

Veja abaixo o convite virtual: 
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16 de maio de 2009: nascimento do SINPSI-BA 

Após dois anos de reuniões e discussões, o Sindicato das(os) Psicólogas(os) no Estado da 

Bahia (SINPSI-BA) foi fundado. A assembléia de fundação aconteceu no dia 16 de maio deste 

ano, às 14h, na sede do Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03). Segundo a 1ª

Suplente da Diretoria Executiva, Alessandra da Costa Meira, já que o Sindicato ainda está em 

fase de estruturação este é “um momento crucial e queremos fazer tudo direitinho para 

corresponder às expectativas da categoria”, pondera. Em breve, canais de comunicação com a 

sindicância serão divulgados. 
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

29/maio: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho às 18:00h. 
 Informações: compt@crp03.org.br 

03/junho: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 
19:00h. Informações: comht@crp03.org.br 

04/junho: Reunião do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos na Seção 
Sergipe, às 16:00h.  Informações: crpaju@crp03.org.br ou (79) 3214-2988 

04/junho: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e 
Cultura, às 17:00h, na Seção Sergipe. Informações: crpaju@crp03.org.br ou (79) 
3214-2988

04/junho: Reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar, às 
19h30min, no CRP-03. Maiores informações: gtss@crp03.org.br 

05/junho: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho às 18:00h. 
 Informações: compt@crp03.org.br 

 
Expediente: 

Assessoria de Comunicação 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  

 

End: Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia  

Tel: (71) 3247-6716  Ramal 212. E-mail: comunicacao@crp03.org.br  
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