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Psicóloga(o)s podem aderir a Plano Odontológico 
 
O CRP 03, juntamente com a Qualicorp – Soluções em Saúde, traz dois produtos 
novos para você, psicóloga(o), cuidar ainda mais da sua saúde. O Plano Odontológico 
Sul América e Odontoprev  oferecem benefícios e segurança às(aos) suas(seus) 
associada(o)s, com garantia de bom atendimento em diversas clínicas do país inteiro. 
A adesão a estes planos através do convênio firmado pelo CRP-03 garante custos 
menores aos valores de mercado, e poderá ser feita da mesma forma que o Plano de 
Saúde Sul América. Para saber mais ligue 9115-6817.

 

CRP-03 requere ajuste salarial para cargo de psicóloga(o) em concurso 
O presidente do Conselho Regional de Psicologia, Valter da Mata, juntamente com 
Fabrízio Góes, representante do Sindicato da(o)s psicóloga(o)s do estado da Bahia, 
reuniu-se com a Prefeita Moema Gramacho e a Secretária de Administração Inglid 
Silva, do município de Lauro de Freitas. O intuito do encontro foi requerer um ajuste 
salarial para o cargo de psicóloga(o) citado no concurso público oferecido pela 
prefeitura do município. Segundo a Secretária, haverá uma revisão dos salários 
apresentados para a(o)s candidata(o)s de nível superior e que o edital retificado será 
lançado em breve. 

 

Informe CRP-03 
O CRP-03 comunica que o evento “Como a sexualidade atravessa nossas práticas”, 
marcado para o dia 24 de agosto foi cancelado. Pedimos a compreensão de toda(o)s e 
veremos a possibilidade de realizarmos este encontro em outra data.  

 

Prêmio Democracia e Cidadania Plena das Mulheres tem resultado divulgado 
Foi divulgado o resultado do Prêmio Democracia e Cidadania Plena das Mulheres 
promovido pelo Conselho Federal de Psicologia. 42 trabalhos foram inscritos. A 
comissão julgadora selecionou três trabalhos para a premiação e seis para 
recebimento de menção honrosa. Veja aqui o resultado.  

 

CFP lança manifesto “Drogas: pelo tratamento sem 

segregação” 
 
  O Conselho Federal de Psicologia lançou esta semana o 
manifesto “Drogas: pelo tratamento sem segregação” e o 
abaixo assinado para quem quiser aderir à proposta. Para 
acessar o texto e o abaixo assinado clique aqui.

 

Debate online será 

exibido em 

comemoração ao Dia 

da(o) psicóloga(o) 

 

O debate “Psicologia 
Brasileira: Profissão de 
Muitas e Diferentes 
Mulheres”, promovido 
pelo Conselho Federal 
de Psicologia, terá 
transmissão online no 
dia 23 de agosto, às 
19h30min em 
comemoração ao Dia da
(o) psicóloga(o). Veja 
outras informações 
aqui.

 
Agenda 
CRP 03

Agenda Especial do CRP-03 no mês da

(o) Psicóloga(o). Participe!  
Salvador    

Informações e inscrições: 

71 3332-6168 | 3247-6716 

eventos@crp03.org.br.  

  

 
 

20 de agosto (sáb): 

I Encontro de Psicólogas(os) que 

atuam na Educação da Bahia – 

ENPEB. Às 8h30, na sede do CRP-

03. Vagas limitadas.  

 

 
23 de agosto (ter):  

Pré-lançamento da cartilha de prevenção 

à carrodependência, com exibição do 

curta: “Escola de carteiros”, de Jacques 

Tati. Às 19h no auditório do CRP-03.  

 

Subsede Extremo Sul - Teixeira 

de Freitas: 

 

 
23 de agosto (ter):   

Juventude e desafios na atualidade: 

as drogas e os projetos vitais. Das 

19h às 20h30 no Auditório do 

Colégio Instituto Francisco de 
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Dia Nacional da BVS-

Psi terá debate online 
 

O próximo 31 de 
agosto, Dia Nacional da 
Biblioteca Virtual em 
Saúde-Psicologia, será 
marcado com um 
debate on line às 10h. A 
intenção é reunir 
estudantes, 
profissionais e 
pesquisadoras(es), nas 
universidades, locais de 
trabalho e bibliotecas 
para divulgar os 
diferentes usos 
proporcionados pela 
BVS-Psi. O debate terá 
a presença de 
profissionais como Ana 
Bock e poderá ser 
assistido no site 
[www.bvs-psi.org.br].  
O auditório do CRP-03 
também estará aberto a 
todas(os) que tenham 
interesse em participar 
do evento.

 

 

Reuniões dos nossos 

Grupos de Trabalho 

  
18 de agosto: Reunião 
do Grupo de Trabalho 
Psicologia e Relações 
Raciais, às 19h, no CRP-
03. Informações: 
gtprr@crp03.org.br. 
18 de agosto: Reunião 
do Grupo de Trabalho 
Psicologia e Educação, 
às 19h, no CRP-03. 
Informações: 
gtpe@crp03.org.br. 
23 de agosto: Reunião 
do Grupo de Trabalho 
de Defesa dos Direitos 
da Criança e do 
Adolescente, às 19h, no 
CRP-03. Informações: 
gtddca@crp03.org.br. 
24 de agosto: Reunião 
do Grupo de Trabalho 
Relações de Gênero e 
Psicologia, às 17h, no 
CRP-03. Informações: 
gtrgp@crp03.org.br. 
24 de agosto: Reunião 
do Grupo de Trabalho 
de Combate à 
Homofobia, às 18h, no 
CRP-03. Informações: 
gtch@crp03.org.br. 

 

Assis.  

 
25 de agosto (qui) 

Praticas Psis e etinicidades: Diferentes 

possibilidades de trabalhar as relações 

raciais na Psicologia, às 19h, no 

auditório do CRP-03. 

  

Subsede Extremo Sul -  Porto Seguro: 

Comemoração do dia da (o) psicóloga 

(o), às 9h, no Hotel Chuá- Av. dos 

Navegantes, nº 800, Centro. 

 

 

Expediente: Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia  

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia 

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

Tel: (71) 3247-6716 Ramal 212. 

E-mail: comunicacao@crp03.org.br  Site: www.crp03.org.br. 
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