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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

CRP-03 realiza visitas às Subsedes 

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região BA/SE, através da Comissão de Orientaçã
Fiscalização (COF) e da representante da Biblioteca do CRP-03, realizará neste mês um projeto 
de visitas às Subsedes começando pela Subsede Santa Cruz, que compreende os municípios de 
Itabuna e Ilhéus, entre os dias 19 e 21 de maio. Serão realizadas reuniões com a categoria de 
psicólogas (os) e palestras interativas com as (os) estudantes de Psicologia das Faculdades da
região. Também será divulgada a Biblioteca Virtual em Saúde e Psicologia (Estação BVS-Psi) e 
demais bibliotecas da Rede BVS. Para participar envie um e-mail para: 
poloscruz@crp03.org.br.  

Biblioteca e Estação BVS-Psi do CRP-03 de cara nova 

O espaço da Biblioteca e da Estação da Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi) do 
CRP-03 está pronto para atendimentos. Parte do acervo da biblioteca já foi informatizada e 
pode ser consultada pela internet através do site http://crp03.phl-net.com.br. As psicó
(os) em situação regular com o CRP-03 podem fazer empréstimos. Para isso, basta que se 
dirijam à biblioteca, façam o cadastro e tomem conhecimento do Regulamento da Biblioteca.
Estudantes de Psicologia e interessadas (os) de outras áreas podem fazer consultas na
biblioteca.  A Estação BVS-Psi do CRP-03 dispõe de computadores conectados à Internet onde 
as (os) usuárias (os) podem ser capacitadas(os) para a realização de pesquisas nas bases da 
BVS-Psi. Além disso, podem ter acesso e pesquisar em outras bibliotecas virtuais da Rede BVS 
como a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, a Biblioteca Virtual Saúde Pública, etc. O 
horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h na sede 
do CRP-03. Contatos: 71 3247-6716 (ramal 214) ou mande um e-mail para:
biblioteca@crp03.org.br. 

III  Parada do Orgulho Louco, pela Luta Antimanicomial 
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Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, no ano de 1987, na cidade de Bauru
SP. O movimento social é formado por usuários dos serviços de saúde mental, familiares e
profissionais da área de saúde. Defende os direitos dos portadores de transtornos mentais,
uma abertura de serviços na comunidade e a transformação cultural das relações da sociedade
com a loucura. Junte-se a nós: por uma sociedade sem manicômios! 

CREPOP inicia nova pesquisa 

Página 2 de 5NEWSIX 2005

21/5/2010http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=...



  

Página 3 de 5NEWSIX 2005

21/5/2010http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=...



 

 

 

 

 

 

Conheça a publicação “Subjetividade do consumo de álcool e outras
drogas e as políticas públicas brasileira” 

A produção “Subjetividade do consumo de álcool e outras drogas e as políticas públicas 
brasileira” é resultado do Seminário Nacional Subjetividade do Consumo de Álcool e outras 
Drogas e as Políticas Públicas Brasileiras, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia em 
março deste ano. Veja a publicação aqui. 

ABRAPSO publica manifesto contra a homofobia 

A Associação Brasileira de Psicologia Social, ABRAPSO, publicou o manifesto contra homofobia 
e qualquer retrocesso regulamentação ética da pratica profissional em Psicologia. Em nota, a 
ABRAPSO, frisou que “é a favor da liberdade e dignidade da pessoa humana e contrá
qualquer forma de discriminação ou ato que vise apoiar ou conformar a discriminação”. 
ler o texto na íntegra clique aqui.  

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

20 de maio: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais 
18h30min, no CRP-03. Informações: gtrr@crp03.org.br 

17 de maio: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 18h30min, 
no CRP-03.  Informações: comht@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 

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: 92327
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