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Qualicorp realiza plantão no CRP-03 para adesão
de psicóloga(o)s à planos odontológicos
A Qualicorp – Soluções em Saúde realizará um plantão
no dia 15 de março, a partir das 09h, no CRP-03, para
que  você  psicóloga(o)  possa  aderir  ao  Plano

Odontológico Sul América e Odontoprev. Os Planos oferecem benefícios e segurança a
suas (seus) associada(o)s com garantia de atendimento em diversas clínicas do Brasil.
Informações: 71 3332-6168.

 

Grupo  de  Estudos  sobre  Motorcracia  e
Carrodependência volta a se reunir em abril
O Grupo de Estudos sobre Motorcracia e Carrodependência da
Comissão  de  Mobilidade  Humana  e  Trânsito  do  CRP-03
retomará suas atividades em 03 de abril de 2012, às 19h, na
Sede  do  Conselho.  As reuniões são  abertas ao  público  em
geral e estão marcadas para todas as primeiras e terceiras
terças-feiras de cada mês. Este ano, o Grupo trabalhará com

a  análise  cinematográfica  da  obra  de  Jacques  Tati.  Outras  informações:
comht@crp03.org.br.

 

Revista  Psicologia  Ciência  e  Profissão  terá  edição
especial com artigos  sobre os 50 anos  da profissão de
psicóloga(o) no Brasil
A Revista Psicologia Ciência e Profissão terá  uma edição
especial este ano, com o tema “Psicologia: 50 anos de profissão
no  Brasil”  e  convida  toda(o)s  a(o)s  profissionais  e
pesquisadora(e)s da área para enviar artigos sobre este tema
até 30 de abril de 2012. Os textos deverão ser submetidos pelo
site:  www.cfp.org.br  e  cumprir  as  Instruções  aos  Autores,
conforme  especificadas  em:  http://submission.scielo.br

/index.php/pcp/about/submissions#authorGuidelines.

 

Assista ao vídeo de divulgação da 2ª  Mostra  Nacional de
Práticas em Psicologia
Está  disponível  o  vídeo de  divulgação da  2ª Mostra  Nacional  de
Práticas em Psicologia. Clique aqui e assista.

 

Planos de saúde oferecem cobertura obrigatória de 40 consultas por ano com
psicóloga(o)s
De acordo com a Resolução Normativa nº 262 de 2011 da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), novos procedimentos deverão ser oferecidos pelas operadoras de
saúde.  Entre  as  novas  regras  estão  incluídos  itens  diretamente  relacionados  ao
exercício da Psicologia a exemplo da cobertura obrigatória de 40 consultas por ano com
psicóloga(o)s. Leia a notícia na íntegra.

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

14 de março:  Reunião do Grupo

de  Trabalho  de  Psicologia  das

Emergências e Desastres, às 18h,

no  CRP-03.  Informações:

gtped@crp03.org.br.

 

Datas importantes

08 - Dia Internacional da Mulher

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no site do CRP- www.crp03.org.br.

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

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

 

 

Sistema de Newsletter - Newsix http://newsix.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_...

1 de 2 12/3/2012 15:02



Copyright INSIX 2011 - Todos os direitos

Sistema de Newsletter - Newsix http://newsix.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_...

2 de 2 12/3/2012 15:02


