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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

Vitória das (os) psicólogas (os): ANS publica portaria que amplia
consultas através dos Planos de Saúde  

A Agência Nacional de Saúde (ANS) publicou uma nova Portaria dispondo sobre as consultas

realizadas pelas (os) psicólogas (os) através dos Planos de Saúde. O documento estende de 12 

para 40 consultas por ano, sem precisar de autorização das (os) médicas (os) e do Plano de 

Saúde cabendo a (ao) profissional de Psicologia fazer a negociação com a (o) usuária (o) do

serviço. O Conselho Federal de Psicologia participou de todas as sete reuniões para que fossem 

discutidos os novos procedimentos e eventos em saúde durante o primeiro semestre do ano de 

2009, opinou na consulta pública e fez presença na reunião pós-consulta. Veja mais aqui.  

Psicóloga (o), agora você pode fazer seu plano de saúde via convênio de 
CRP-03 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE, preocupando-se com o bem estar das (os)

psicólogas (os) inscritas (os) nesta autarquia, terá possibilidade de realizar seu Plano Seguro

Saúde SulAmérica CRP-03. Além de possuir um preço inferior e carências reduzidas tomando

como comparação outros produtos de planos individuais, o plano contém atendimento

personalizado e tem a possibilidade de incluir Assistência 24h no Brasil e no exterior. Aguarde

mais informações.  

CFP contra o PL que aumenta período de internação 

O Conselho Federal de Psicologia declara-se contra o Projeto de Lei n° 7008/2010 que disp

sobre o período de internação de adolescente que comete ato infracional grave. Clique aqui

conheça os pontos apresentados pelo CFP. 

Eleições CRP-03 

Durante o VII Congresso Regional da Psicologia, realizado entre os dias 30 de abril e 02 de 
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maio, foram apresentadas as duas chapas que irão concorrer às eleições do Conselho.

elas: chapa 11 “Ética na Pluralidade” (http://eticanapluralidade.blogspot.com) e chapa 12
“Cuidar da Profissão” (http://cuidardaprofissaobahia.blogspot.com). As eleições ser
realizadas no dia 27 de agosto de 2010 e a chapa eleita para a direção da autarquia 
representará o CRP-03 durante três anos (2010 à 2013). Veja o edital de registro das chapas e

todas as Portarias da Comissão Eleitoral do CRP-03 aqui. Aguarde outras informações no site 

do CRP-03: www.crp03.org.br e no Boletim Impresso.  

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

08 de julho: Reunião do Grupo de Trabalho em Relações de Gênero e Psicologia, à
18h, no CRP-03. Informações: gtrgp@crp03.org.br. 

15 de julho: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica às 18h30min, no 
CRP-03. Informações: gtpjuri@crp03.org.br.  

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 

Jornalista responsável: 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

   CRP 
   Limite: 100000 Atual: 3833
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