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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

Psicóloga (o), participe dos eventos preparatórios para o VII CNP que 
acontecem em seu Conselho! 

O Conselho Regional de Psicologia da 3° Região realizará eventos preparatórios para o VII

Congresso Nacional de Psicologia, que acontecerá de 03 à 06 de junho de 2010. Durante os 

eventos serão elaboradas propostas baseadas nos três eixos temáticos que irão nortear as 

discussões do CNP. São eles: Aperfeiçoamento Democrático do Sistema Conselhos de 

Psicologia; Construção de Referências e Estratégias de Qualificação para o Exercício Profissional 

e Diálogo com a Sociedade e com o Estado. Fique atenta(o) a programação e participe!  

Próxima 3ª-feira: Psicologia na Consciência Negra no CRP-03 

No dia 10 de novembro, terça-feira, o Grupo de Trabalho Psicologia e Rela

Raciais realizará mesas-redondas, cujo tema central é “Psicologia na Consciê

Negra”. O evento, preparatório para o VII CNP, acontecerá às 18h30, na sede do

Conselho. “Racismo em Interface com o Sexismo”, “Enfrentamento com o Povo de Santo

a Intolerância Religiosa” e “Racismo e Sofrimento Psíquico” são assuntos em pauta. Entre as

(os) palestrante estão Valdeci Nascimento (Superintendente de Políticas Públicas para a mulher 

da SEPROMI), Valter da Mata (Vice-presidente do CRP-03) e Maria Lúcia da Silva 

(Psicoterapeuta e Coordenadora do Instituto AMMA Psique e Negritude). Mais informaçõ

gtprr@crp03.or.br. Inscrições: inscricaoeventos@crp03.org.br  

Psicologia e Mídia: CRP-03 na 1ª Confecom 
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A fim de organizar propostas a serem encaminhadas à Etapa Estadual da I Confer

Nacional de Comunicação (I Confecom), o CRP-03 promove encontro, onde serão debatidas as 

principais Teses do Sistema Conselhos de Psicologia a serem defendidas durante a Conferê

São elas: Publicidade Dirigida às Crianças; Publicidade de Bebidas Alcoólicas; Exploraçã

Mídia das Imagens da Mulher, do Homem; das Crianças e Adolescentes; Controle social da 

mídia e Mídia e Trânsito.   A reunião acontecerá no dia 11 de novembro, às 18h30min, 

na Sede do Conselho. Contamos com você, psicóloga(o), profissional que trabalha 

diretamente com a subjetividade. Outras informações: gtpm@crp03.org.br.  Inscriçõ

inscricaoeventos@crp03.org.br 

II Seminário Relações e Condições de Trabalho da (o) Psicóloga(o) 

“Condições e Relações de Trabalho no Mundo Globalizado: Empregabilidade/ 

Precarização” é o tema do II Seminário Relações e Condições de Trabalho da (o) Psicó

(o) promovido pela Comissão Psicologia e Trabalho do CRP-03. O evento, preparatório para

o VII CNP, acontecerá no dia 18 de novembro, às 19 horas, no auditório do Instituto 

Social da Bahia (ISBA). Os palestrantes são Profº Dr. Ricardo Antunes (UNICAMP) e Prof

Drª. Sônia Godim (UFBA). Outras Informações: compt@crp03.org.br.  Inscriçõ

inscricaoeventos@crp03.org.br  

CRP-03 presente nas Conferências Estaduais da Bahia e de Sergipe em 
prol da Confecom 

O Sistema Conselhos de Psicologia luta pelo controle social da mídia, algo fundamental para a 

promoção da democratização da comunicação no País. Levantando esta bandeira e pensando 

sobre a necessidade de desenvolvimento de políticas que enxerguem a comunicação como 

direito de cada cidadã (ao), o CRP03 está presente na Comissão Organizadora Estadual Pr

Conferência Nacional de Comunicação.  Relembramos que a Conferência Estadual na Bahia 

acontece nos dias 14 e 15 de novembro e em Sergipe entre os dias 19 e 20 de novembro 

de 2009.  

CREPOP-03 pesquisa atuação de Psicólogas(os) em CREAS e SUAS e
conta com você!  

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

inicia pesquisa a fim de sistematizar conhecimento teórico a respeito das práticas profissionais 

das(os) psicólogas(os) que atuam nas Políticas Públicas de CREAS e outros servi

especiais de acolhida e atendimento domiciliar do SUAS. O CREPOP conta com voc

para, conjuntamente, produzir este material de referência para nossa atuação. Em Sergipe

pesquisa acontecerá no dia 27 de novembro, das 10h às 17h30min, na Seção Sergipe, 
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17h30min, na sede do CRP-03. Para outras informações, (71) 3247 6716 / 71 9121 6392 / 

(79) 3214 2988 e crepop03@crp03.org.br. Responda ao questionário on-line disponível no: 

http://crepop.pol.org.br. Contamos com sua colaboração para juntos, e cada vez mais, 

aprimorarmos nossa atuação profissional nas políticas públicas no País! 

Ministério Público instaura inquérito para investigar C&A e Piraquê 

O Ministério Público de São Paulo estabeleceu duas sindicâncias a partir de representações do 

Projeto Criança e Consumo - criado pelo Instituto Alana para promover o debate e a 

conscientização social a respeito das razões e das conseqüências do consumismo. Um dos 

inquéritos irá averiguar excessos em divulgações da empresa C&A Modas Ltda., que há 

anos veiculou filme publicitário e criou página na internet para incitar nas crianças o consumo 

excessivo de seus produtos, além de criar promoções de forte apelo consumista para estimular 

as compras.  A mesma estratégia de mercado foi repetida este ano. O segundo inquérito ir

investigar a publicidade da Piraquê Produtos Alimentícios S/A, que há três meses veiculou filme 

publicitário associando um de seus produtos à imagem do Bob Esponja, personagem infantil, 

além de fazer ação promocional em que associava estes produtos a um álbum de figurinhas

para colecionar, estimulando o consumo de alimentos não saudáveis pelas crianças. Leia

matéria na íntegra e acompanhe os casos no site do Instituto Alana 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

09 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Usos de

Substâncias Psicoativas, às 18h30min, no CRP-03. Informações: 

gtpuspa@crp03.org.br 

10 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia 

às 18h30min, na sede do Conselho. Informações: gtrgp@crp03.org.br. 

11 de novembro: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, às 18h30min, na 

sede do CRP-03. Maiores informações: compt@crp03.org.br 

11 e 18 de novembro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito 

19h, no Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br 

12 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e 

Cultura, às 17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br / 

gtiic@crp03.org.br ou (79) 3214-2988.

19 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Hospitalar, às 19h, 

na Seção Sergipe. Outras informações:  secaose@crp03.org.br / gtph@crp03.org.br

ou (79) 3214-2988.
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Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 

Página 4 de 5NEWSIX 2005

5/11/2009http://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

   CRP 
   Limite: 100000 Atual: 0
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