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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

CONPSI de volta à Salvador em 2011!

O Congresso Norte Nordeste de Psicologia (CONPSI), que é realizado a cada dois 
anos em um dos estados do Norte/Nordeste, parceria entre o CRP e Unidades de 
Ensino Público da área de psicologia da região e cuja primeira edição aconteceu na
capital baiana em 1999, retorna a Salvador em 2011. Em 2013  o evento será 
realizado em Fortaleza. 

Rotina do CRP-03 será alterada nos dias 03 e 10 de junho

Informamos aos profissionais de psicologia que, excepcionalmente, nos dias 03 e 10 de junho, 

o atendimento do Conselho ao público externo será interrompido às 13:00 em função da

realização do programa de integração dos novos contratados. Relembramos que nosso horário 

de funcionamento vai das 8:00 às 17:30 de segunda-feira à sexta-feira. 

II Parada do Orgulho louco. Não perca!

Neste sábado (23) às 09h30min, acontecerá a II Parada do Orgulho Louco. Promovida 
pelo Coletivo de Entidades Organizadoras da Semana da Luta Antimanicomial na Bahia, do qual 

o CRP-03 faz parte, a caminhada saíra do Cristo em direção ao Farol da Barra. O evento 

encerra a semana de atividades promovidas pelo Coletivo e contará com exposição de 

artesanatos produzidos por usuários da Saúde Mental, apresentações de capoeira e samba de 

roda, performances circenses, dentre outras atrações, como a cantora Mariene de Castro. Esta 

é uma oportunidade de mobilização em defesa da reforma psiquiátrica. Participe!  Para 

conhecer o histórico do evento em Salvador, acesse: http://orgulholoucobahia.blogspot.com.

Maiores informações: gtsm@crp03.org.br. 
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GTSS do CRP-03 promove “A Psicologia na Saúde Suplementar: Posições e Diretrizes 
para a(o) Psicólogo”
Com a proposta de discutir a dignificação e a autonomia da profissão, o Grupo de Trabalho de 

Saúde Suplementar (GTSS) do CRP-03 promove “A Psicologia na Saúde Suplementar: 
Posições e Diretrizes para a(o) Psicóloga(o)”. O evento ocorrerá no dia 30 de maio, 
das 08h30min às 16h30min, na sede do Conselho. A idéia é instituir medidas a serem 
tomadas diante de questões como o limite do número de sessões de psicoterapia, baixa 

remuneração por hora de serviço paga aos profissionais e da obrigatoriedade do diagnóstico 

médico para que a(o) psicóloga(o) possa atender aos usuários, por exemplo. Informações e 
inscrições: gtss@crp03.org.br / (71) 3247-6717 / 3332-6168. Entrada franca e vagas 

limitadas! 

Veja abaixo nosso convite virtual: 

Psicóloga(o): o seu fazer interessa ao CREPOP! 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP03) inicia 
pesquisa junto as(os) psicólogas(os) que atuam na política de Álcool e Drogas. A
reunião acontecerá no dia 05 de junho, das 09h30min às 18h, na sede do CRP03 - Rua 
Prof. Aristides Novis, 27 - Federação. O encontro é parte da pesquisa que acontece
nacionalmente e constitui-se em um espaço de debate da categoria para avaliar, compreender 

e melhor sua atuação condições de trabalho na área. Para maiores informações: (71) 3247 
6716 ou crepop03@crp03.org.br. Para participar, o CREPOP  

solicita confirmação, via e-mail, até o dia 02 de junho. As vagas são limitadas! Participe! 

Veja abaixo o convite virtual: 
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

22/maio: Reunião a Comissão de Psicologia e Trabalho às 18:00h.  
Informações: compt@crp03.org.br 

25/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Uso de Substâncias 
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Psicoativas, às 18h30min. Maiores informações: gtpuspa@crp032.org.br 

26/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais, ás 
19:00h. Informações: gtrr@crp03.org.br 

26/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia, 
às 18:30h. Informações: gtrgp@crp03.org.br 

26/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Mídia às 19:00h. 
Maiores Informações: gtpm@crp03.org.br 

27/maio: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 19:00h. 
Informações: comht@crp03.org.br 

28/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar, às 
19h30min, no CRP-03. Maiores informações: gtss@crp03.org.br 

28/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e 
Cultura, às 17:00h, na Seção Sergipe. Informações: crpaju@crp03.org.br ou (79) 
3214-2988

28/maio: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia Hospitalar, na Seção 
Sergipe, às 19h.  Informações: crpaju@crp03.org.br ou (79) 3214-2988

29/maio: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho às 18:00h. 
 Informações: compt@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  
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