
 

 

Boletim Eletrônico nº 139 

06 de agosto de 2009

 

 

  

 

 

 

 

Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

Dia 07 de agosto: 1ª Reunião Preparatória do Dia Nacional da BVS-Psi

A Estação da Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi), com sede no CRP
promoverá no dia 07 de agosto, das 09h às 12h a 1ª Reunião Preparatória do Dia 

Nacional da BVS-Psi. O público-alvo são bibliotecárias(os) e coordenadoras(es) de cursos de 
Psicologia da Bahia . Entre seus objetivos destacam-se a divulgação entre as(os) participantes 
de informações sobre a Biblioteca Virtual, discussão de propostas de atividades para o Dia
Nacional da BVS-Psi, além do aumento do número de instituições envolvidas, a fim de ampliar 
a participação na rede de informação em Psicologia. Maiores informaçõ
biblioteca@crp03.org.br / (71) 3247-6716 ou 3332-6168. 

Conquista conta com você no dia 08 de agosto! 

O Pólo do Conselho Regional de Psicologia em Vitória da Conquista convida a todas(os) 
profissionais da região para evento, cujos temas a serem discutidos serão: Abertura do Ano 
Temático da Psicoterapia; planejamento de gastos do Pólo, além de Eleição da (o)
representante suplente do Pólo. A reunião acontecerá no dia 08 de agosto, às 16h, no 
Escritório do CRP-03 - Rua Siqueira Campos, nº 646, Recreio. Casa do Médico. Vit

da Conquista (BA) - Participe! Nossas discussões contribuem para o fortalecimento da
Psicologia como profissão.  Informações:  polovconquista@crp03.org.br /  
cominterior@crp03.org.br / (77) 3084-4519. 

Pólo de Feira discute Ano Temático 2009. Participe! 

Para dar continuidade aos debates referentes à temática “Psicoterapia” nos Sistemas 
Conselhos, o Pólo do CRP-03 em Feira de Santana realizará no dia 08 de agosto, 
18h, uma reunião cujo foco será as relações entre as(os) profissionais de psicologia que atuam 
na área psicoterápica com os demais grupos profissionais, temática do Eixo III. O local para 
sua realização será o Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAP) da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS), CAU III – Av. Transnordestina, S/N, Novo Horizonte. Informaçõ
(75) 3224-8366 ou polofeira@crp03.org.br. 

Convite da COMINTER aos profissionais do Extremo Sul 
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A Comissão de Interiorização do CRP-03 convida a todas(os) profissionais do 

Extremo Sul para Plenárias Pré-orçamentárias. Em Porto Seguro o encontro acontecer
no próximo dia 11, às 09h, na Casa de Cultura Portuguesa (Estrada do Aeroporto, ao 
lado da Rodoviária). Em Eunápolis, também no dia 11, ocorrerá reunião ampliada a fim 
de planejar os gastos do Pólo para 2010. Em breve, informações como local e horário deste 
último serão divulgadas.  Não perca essa oportunidade de estarmos juntos! Nossas discuss
contribuem para o fortalecimento da psicologia como profissão. Maiores informaçõ
cominterior@crp03.org.br / (77) 3084-4519. 

Mobilidade Humana e Trânsito.  Psicóloga(o): o seu fazer interessa o 
CREPOP!  

Página 2 de 5NEWSIX 2005

6/8/2009http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=65



 

Com o objetivo de desenvolver, em conjunto, referências teóricas sobre e para as prá
profissionais das(os) psicólogas(os) que se dedicam a Políticas Públicas de Mobilidade Urbana e 
Trânsito, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP
(CREPOP03) inicia pesquisa. A idéia é aprimorar cada vez mais a atuação profissional nas
políticas públicas em psicologia no País. Em Sergipe a pesquisa acorrerá em 22 de agosto, j
na capital baiana, no dia 29.  
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Psicologia e Povos Indígenas no CRP-03 

A fim de promover uma aproximação da psicologia com as questões indígenas na atualidade o 
Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais (GTPRR) do CRP-03 promove evento, 
que acontecerá no dia 03 de setembro, às 18h30min na sede do Conselho, no bairro da 
Federação. A entrada é franca. Outras informações: gtprr@crp03.org.br / (71) 3247-6716 ou
3332-6168. 

O SUAS ainda não é lei, mas você pode contribuir para isto! 

No mês passado comemoramos 04 anos de aprovação da Norma Operacional Básica (NOB) 
SUAS. Agora é necessário mobilização para a consolidação do Sistema Único da Assist
Social (SUAS). Por isso o CFP, que faz parte do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), participa do movimento nacional para coleta de 100 mil assinaturas e conta 
com todas(os) vocês! Esta é uma ação em prol do Projeto de Lei 3077/2008, do Poder
Executivo, que prevê o reordenamento da gestão das ações descentralizadas e participativas 
de assistência social no Brasil na forma do SUAS.  Para fazer seu manifesto mande e
para: cnas.politica@mds.gov.br, com assunto “PL-SUAS” e os seguintes dados: nome
completo, CPF, Órgão Expedidor, Município e Estado. Para maiores informações acesse o 
do Ministério de Desenvolvimento Social 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

12/agosto: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 19h, na sede 
do Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br

13/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura, 
17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 3214-2988. 

17/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Uso de Substâncias 
Psicoativas às 18h30min no CRP-03. Maiores informações: gtpuspa@crp03.org.br 

18/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia 
18h30min, no Conselho. gtrgp@crp03.org.br. 

19/agosto: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 19h, no 
Conselho: Informações: comht@crp03.org.br 

19/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica, às 18h, na sede do 
CRP-03. Tema: Psicologia em interface com a Justiça e os Direitos Humanos: um 
compromisso com a sociedade". Discussão: Sistema Prisional.  Informações:  
gtpjuri@crp03.org.br 

20/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura, 
17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 3214-2988. 

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 
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Expediente: 

Assessoria de Comunicação: Gabriela Bastos 
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  

Voltar
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