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7° CONPSI: submissões de trabalhos encerradas 
As submissões de trabalhos para o 7º Congresso Norte e 
Nordeste da Psicologia (CONPSI) foram encerradas no dia 15 
de fevereiro de 2011 e de acordo com a Comissão 
Organizadora do evento não haverá outra prorrogação. O 
Congresso que tem como tema Psicologia e Saberes 
Psicológicos e suas Interconexões será realizado entre os dias 
11 e 14 de maio de 2011. Inscrições abertas no site: 
http://www.conpsi7.ufba.br/. 

Bazar da AMEA muda local e data 
A Associação Metamorfose Ambulante (AMEA) promoverá o 
Bazar do Bem no dia 27 de fevereiro, às 10h, no Tarrafa 
Botequim & Galeria – Rua da Paciência, 116, Rio 
Vermelho, Salvador, Bahia. O dinheiro arrecadado será 
revertido para ajudar o grupo de teatro formado por 
usuárias (os) de Sistema de Saúde Mental, Os 
Insênicos. A AMEA é uma associação voltada a usuárias 
(os) e familiares de saúde mental da Bahia que luta pelos 
seus direitos, cidadania, e principalmente por melhores 
condições de tratamentos. As (os) interessadas (os) em 
ajudar poderão fazer doações na sede do CRP-03 de 
segunda à sexta – feira, das 9h às 17h30min. 

Comissão de Mobilidade inicia Grupo de Estudos 
A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-
03 dará início ao Grupo de Estudos “Motorcracia X 
Mobilidade Humana” no dia 22 de março, às 19h, na 
sede do Conselho. Para participar basta adquirir os textos a 
serem estudados, já disponíveis da recepção do CRP-03 e 
freqüentar as reuniões do Grupo. Os encontros serão 
quinzenais e os primeiros textos estudados serão “A ideologia 
social do automóvel”, de André Gorz, e “Energia e Equidade”, 
de Ivan Ilich - ambos disponíveis no livro “Apocalipse 
Motorizado - a tirania do automóvel em um planeta poluído” - 
Coleção Baderna, Editora Conrad - São Paulo. Outras 
informações: comht@crp03.org.br.  

Agenda 
CRP 03

22 de março: Grupo de estudo 

Motorcracia X Mobilidade Humana, 

às 19h, no CRP-03. Informações: 

comht@crp03.org.br. 

Outras notícias

CFP publica carta para o ministro da saúde 

Leia aqui a carta aberta ao ministro da Saúde sobre a política nacional de saúde mental.
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