
 

 

Boletim Eletrônico nº 174 
05 de maio 2010

 

 

 

 

 

 

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 realizou com sucesso etapa regional do VII CNP 

Entre os dias 30 de abril e 2 de maio, o Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região BA/SE

promoveu o VII Congresso Regional da Psicologia, COREP. Durante o encontro foram 

apreciadas as teses nacionais, eleitas (os) as (os) delegadas (os) que participarão do

Congresso Nacional da Psicologia entre os dias 3 e 6 de junho, em Brasília e apresentadas as 

duas Chapas para a eleição no CRP-03: “Cuidar da Profissão” e “Ética e Pluralidade”. 

Remarcada reunião com SINPSI-BA, DETRAN, ABCTRAN e PATRANH 

No dia 3 de maio de 2010, o Sindicato das (os) Psicólogas (os) do Estado da Bahia, SINPSI

com o apoio do Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região BA/SE convocou uma reuni

com a ABCTRAN (Associação Baiana das Clínicas de Trânsito), DETRAN (Departamento 

Estadual de Trânsito) e PATRAMH (Psicólogos Associados do Trânsito e Mobilidade Humana) 

para discutir os seguintes pontos de pauta: honorários das (os) psicólogas (os) do trânsito, 

prazo para entrega de avaliação psicológica e estrutura das clínicas para a realizaçã

avaliação psicológica. Contudo, com a ausência do Detran e da ABCtran, a reuniã

remarcada para o dia 7 de maio às 16h, na sede do Conselho -  Rua Professor Aristides 
Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia. 

CREPOP -03 realizará pesquisa sobre atuação profissional de psicólogos
(as) nos serviços hospitalares do SUS em Aracaju 

Participe e contribua com a construção das referências técnicas para nossa atuaçã

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP-03, CREPOP

realizará a pesquisa sobre Atuação Profissional de Psicólogas (os) nos Serviços Hospitalares do 

SUS em Aracaju. O encontro será no dia 8 de maio, das 9h às 17h, na Seção Sergipe 
Praça da Bandeira, nº. 465, Edf. Clinical Center – Sala 02, Centro.  As inscrições podem 
ser feitas através do e-mail: crepop03@crp03.org.br. Para outras informações ligue: (71)

3336-6168. 

Página 1 de 7NEWSIX 2005

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



  

Página 2 de 7NEWSIX 2005

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



 

 

 

 

CRP-03 realiza visitas às Subsedes 

  

Reafirmando a política de interiorização, o Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região BA/SE 

iniciará neste mês de maio, um projeto de visita às Subsedes, através da Comissã

Orientação e Fiscalização (COF) e da representante da Biblioteca do CRP-03. A primeira 

atividade ocorrerá entre os dias 19 e 21 de maio, na Subsede Santa Cruz, compreendendo os

municípios de Itabuna e Ilhéus. Durante esses dias serão realizadas, reuniões com a categoria 

de psicólogas(os) e palestras interativas com as(os) estudantes de Psicologia das Faculdades 

da região. Na oportunidade, também será divulgada a Biblioteca Virtual em Saúde e Psicologia 

(Estação BVS-Psi) e demais bibliotecas da Rede BVS. Entre em contato com a representante da 

sua subsede e inscreva-se. 

Agende-se e participe conosco deste momento de atualização profissional! 

GT de Gênero coordena debate após apresentação de peça de teatro 

O Grupo de Trabalho em Relações de Gênero e Psicologia do CRP-03 participará de um debate 

nesta quinta-feira (06 de maio), após a sessão da peça de teatro “Desafinado” que est

cartaz no Ciranda Café, Cultura & Artesãs (Rua Fonte do Boi, Rio Vermelho). A peça aborda a

desconstrução dos papéis de gênero dentro da relação de um casal. Todas as quintas-feiras 

serão realizados debates, após a sessão, sobre as questões abordadas no espetáculo. Os 

debates serão conduzidos por profissionais das áreas da Psicologia e/ou de gênero indicados 

pelo Grupo de Trabalho. A peça pode ser vista quinta e domingo, às 20h, e sexta e sábado, 

21h. Os ingressos custam R$30 inteira e R$ 15 (meia-entrada). As (os) psicólogas (os) filiadas

(os) ao CRP-03 pagam meia-entrada. 
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Dia Nacional da Luta Antimanicomial 

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial deste ano, 18 de maio, tem muitos motivos para uma 

grande comemoração. Entre os dias 27 e 30 de junho de 2010 será finalmente realizada a IV 

Conferência Nacional de Saúde Mental, uma das conquistas da Marcha dos Usuários pela 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial que aconteceu em 30 de setembro do ano passado, em

Brasília. O tema escolhido para este ano, para orientar as atividades comemorativas do dia 18 

foi Solidariedade: há em ti, há em mim lembrando o terremoto que arrasou a capital do 
Haiti, Porto Príncipe e reforçando um dos princípios da Luta antimanicomial: a solidariedade. 

Em Salvador, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial será comemorado com a III
Parada do Orgulho Louco, no dia 22 de maio, partindo do Cristo em direção ao Farol 
da Barra. 
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

12 de maio: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 18h30min, 

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

Página 6 de 7NEWSIX 2005

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



 
 

  
 
 

 
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
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