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Nota de pesar pelo falecimento da psicóloga Ana Luisa Marques Fagundes

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia comunica com imenso pesar, o falecimento

da psicóloga Ana Luisa Marques Fagundes (CRP03/3428), ocorrido no dia 29 de março

de 2011.  Ana Luisa era militante do Movimento Feminista,  participava do Grupo de

Trabalho Relações de Gênero e Psicologia do CRP-03 entre outras atividades. O enterro

aconteceu em 30 de março (quarta-feira), no Cemitério Jardim da Saudade.

Mensagem do Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia

O Grupo de  Trabalho Relações de Gênero e Psicologia do CRP-03 está de  luto  pelo

falecimento de uma de suas fundadoras, Ana Luisa Fagundes, uma pessoa maravilhosa

que deixa um aglomerado de amigas (os) e de familiares saudosas (os). Registramos

aqui o nosso sentimento pela perda desta companheira de militância e querida amiga

psicóloga.

Subsede Santa Cruz realiza evento

A Subsede Santa Cruz realizará o evento “Inserção das (os)

psicólogas (os) nas políticas públicas de  assistência  social:

afirmando práticas, construindo referências”, em 02 de abril,

às  8h30min,  no  Auditório  Jorge  Amado  da  Universidade

Estadual de Santa Cruz (UESC) - Rodovia Ilhéus/ Itabuna, BR

415,km  16  Ilhéus-BA.  O  encontro  é  uma  realização  da

Subsede  Santa  Cruz,  juntamente  com  a  Comissão  de

Interiorização  do  CRP-03  (Cominter)  e  o  Centro  de

Referência  Técnica  em  Psicologia  e  Políticas  Públicas

(CREPOP-03).  Para  saber  mais  envie  um  email  para

cominterior@crp03.org.br.

Reunião da Subsede Sertão

A Subsede Sertão convida todas (os) as (os) profissionais da

região  para  que  participem  da  reunião  da  Subsede  que

acontecerá no dia 02 de abril de 2011, às 09h, no  Auditório

do  Colégio  Modelo  Luis  Eduardo  Magalhães  (Avenida

Presidente  Dutra,  S/N,  Feira  de  Santana-BA  |próximo  a

Rodoviária).  O  encontro  contará  com  a  presença  de

Conselheiras  (os)  do  CRP-03  para  discutir  assuntos

relacionados  à  Subsede,  assim  como  a  próxima

representação.  Informações: cominterior@crp03.org.br.

Psicóloga (o) veja se a sua cidade pertence à Subsede Sertão

aqui.

Sindicato das (os) psicólogas (os) discute campanha salarial 2011/2012

O Sindicato dos (as) Psicólogos (as) no Estado da Bahia  (SinPsi-Ba), nos termos das

disposições estatutárias vigentes, convoca , através do seu presidente, todas (os) as

(os) membros desta categoria profissional,  para a Assembléia Geral Extraordinária -

inicio  da  Campanha  Salarial-  a  ser  realizada  no  dia  09 de  abril  de  2011,  na  Rua

Aristides Novis,  27 - Federação - Salvador/BA,  (sede do CRP-03 na Estrada de São

Lázaro) às 13:30h, em primeira convocação, obedecido o quórum estatutário, na qual

será discutido o seguinte: piso salarial, jornada de trabalho, tabela de honorários com

planos de saúde e outras demandas da categoria no que diz respeito às relações e

condições de trabalho da profissão. Informações: contato@sinpsiba.org.br.

Reunião  ampliada  da  categoria  para  posicionamento

sobre a resolução CFP 009/2010

Está  marcada  para  o  dia  14  de  abril,  às  18h30min,  no

CRP-03,  a  Reunião  ampliada  da  categoria  para

posicionamento  sobre  a  resolução  CFP  009/2010,  que

regulamenta  a  atuação  da  (o)  psicóloga  (o)  no  sistema

prisional. O resultado do encontro, com as opiniões das (os)

profissionais participantes será levado pelas (os) conselheiras

(os)  para  a  próxima  Assembléia  das  Políticas,  da
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05 de abril: Reunião do Grupo de

Trabalho de Defesa dos Direitos da

Criança e Adolescente, às 19h.  no

CRP-03. Informações:

gtddca@crp03.org.br.  

06 de abril: Reunião do Grupo de

Trabalho Relações de Gênero e

Psicologia, às 17h, no CRP-03.

Informações: gtrgp@crp03.org.br.

07 de abril: Reunião do Grupo de

Trabalho  Psicologia  e  Relações

Raciais,  às  19h,  no  CRP–03.

Informações: gtprr@crp03.org.br. 
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Administração e das Finanças que acontecerá no mês de

maio,  em  Brasília.  Informações:  gtpjuri@crp03.org.br.

Junte-se a nós e participe!
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