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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

CRP-03 realiza Assembléias Pré-Orçamentárias. Participem! 

O CRP-03, seguindo sua Política de Interiorização, realiza, desde o início deste m
reuniões pré-orçamentárias nos Pólos, Seção Sergipe e Sede do Conselho. É 
importante que você, profissional de psicologia inscrita(o) na 3ª Região, participe da 
discussão e aprovação do programa de ações e na aprovação da anuidade para 2010. 
Durante os encontros, também serão indicadas(os) representantes e suplentes para 
alguns Pólos e cidades e lançado o VII CNP. Confira as datas das reuniões, que 
acontecerão no mês de outubro, em sua região/cidade: 

Polo Recôncavo (Feira de Santana) – dia 14 (quarta-feira), às 19h, no auditório do 
Hotel Portal da Princesa - Avenida Sampaio, 641-Centro; 
Seção Sergipe – dia 16 (sexta-feira), às 18h, na Praça da Bandeira, 465, Edf. Clinical 
Center – Sala 02, Centro; 
Polo São Francisco (Juazeiro) – dia 17 (sábado), horário a confirmar;  
Polo Extremo Sul – dia 17 (sábado), 09h; 
Sede em Salvador – dia 21 (quarta-feira), às 19, Rua Prof. Aristides Novis, 27 – 
Federação. 

Em caso de dúvidas ou para maiores informações, clique aqui e entre em contato 
através dos e-mails ou telefones disponíveis.

Estação BVS-Psi do CRP03 agora é responsável pela indexação da Revista 
Interamericana de Psicologia na BVS-ULAPSI 

Durante a semana passada a bibliotecária responsável do CRP-03, Sara Torres, 
esteve em treinamento na BVS-Psi (Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia) no
Instituto de Psicologia da USP, em São Paulo. O objetivo foi a capacitação de novos 
bibliotecários na ferramenta LILDBI DBI WEB Psi, utilizada para alimentar as bases 
BVS-Psi e BVS ULAPSI. Na oportunidade, ficou decidido que a biblioteca do CRP-
que faz parte da ReBAP (Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia) - ser
responsável, a partir de agora, pelo cadastro e indexação da Interamerican Journal 
Psychology (Revista Interamericana de Psicologia) na base BVS-ULAPSI (Uni
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Latino Americana de Entidades de Psicologia).  De acordo com Sara, este é 
reconhecimento das atividades que vem sendo desenvolvidas na Estação BVS-Psi do 
CRP-03 pela coordenação da BVS-Psi localizada em São Paulo". A indexação facilita a 
busca, identificação e descrição de arquivos através da relação do documento com 
termos que representam os arquivos correspondentes disponíveis.  

Conselho apóia descriminalização do aborto 

No último dia 28, o Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP
manifestou apoio e esteve presente no lançamento da Frente pelo Fim da
Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto – Bahia, que ocorreu no 
Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. Nesse dia, também, 
comemorado, na América Latina e no Caribe, o Dia da Luta pela Descriminalizaçã
Aborto. Centenas de mulheres no Brasil são perseguidas, humilhada e condenadas 
por recorrerem à prática do aborto. Ao invés de prendê-las e condená-las, o que se 
faz necessário é uma política integral de saúde sexual e reprodutiva que promova, de
forma universal, o acesso a todos os meios de proteção à saúde, de concepçã
anticoncepção, sem coerção, e que favoreça a mulheres e homens a prática sexual 
segura. Leia o Manifesto na íntegra no site do CRP-03. 

CREPOP03 disponibiliza em seu espaço virtual resultado de pesquisa 
sobre Educação 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), 
vinculado ao CRP-03, informa que já estão disponíveis as Minutas dos relatórios das 
pesquisas de Atenção Básica e Educação Inclusiva em seu blog 
www.observatorio03.wordpress.com. As Minutas são resumos dos dados coletados
durante as pesquisas e baseiam-se nos Relatórios Qualitativos Locais. Em breve o 
CREPOP disponibilizará outras Minutas no mesmo endereço.  Acesse o blog e 
contribua para a criação de referências técnicas para nossa atuação! 
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Atenção psicólogas(os) no interior da Bahia! Mudança em contatos
telefônicos 

Informamos que o telefone para contato com o Polo do CRP-03 em Vitória da 
Conquista - que passa a se chamar Polo Sudoeste com a reestruturação - mudou. A
partir de agora os profissionais desta região devem ligar para o (77) 3422-5820. O 
telefone da Comissão de Interiorização (Cominter) também mudou. Quem precisar 
entrar em contato deve ligar para o (77) 3084-2207. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

08, 15 e 22 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho de Integraçã
Informação e Cultura, às 17h, na Seção Sergipe. Informações: 
 secaose@crp03.org.br ou (79) 3214-2988. 

07, 14 e 23 de outubro: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, à
18h30min, na sede do CRP-03. Maiores informações: compt@crp03.org.br 

13 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e 
Psicologia, às 18h30min, na sede do Conselho. Informações: 
gtrgp@crp03.org.br. 

13 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais
às 19h, na sede do Conselho. Informações: gtrr@crp03.org.br

21 de outubro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito à
19h, no Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br 

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 
no site do CRP-03 - www.crp03.org.br  
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Expediente: 

Assessoria de Comunicação: Gabriela Bastos 
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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