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CREPOP-03 divulga segunda lista de selecionados para Grupo de Trabalho
O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP-03 divulgou no
site do CRP-03, a segunda lista de selecionada(o)s para participar do  grupo de trabalho
para a construção da Cartilha Psicologia e Políticas Públicas-Crepop-03. Veja o documento
aqui.

 

 Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito publica carta sobre a colisão entre
dois ônibus na via exclusiva axial a Estação Iguatemi
A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-03 (COMHT) publicou uma carta a
respeito de uma colisão frontal entre dois ônibus na via exclusiva axial a Estação Iguatemi
e eventos similares. Para ler o texto clique aqui.

 

CRP-PR realiza palestras temáticas online todas as quartas-feiras
O Conselho Regional  de Psicologia do Paraná (CRP-PR) realiza, desde
1998,  o evento intitulado “Quartas-feiras  no CRP”. Todas as quartas-
feiras  há palestras,  mesas  redondas, psicocine ou  oficinas  abertas  à
comunidade, com entrada gratuita. Atualmente, o evento passou a ser
transmitido  simultaneamente  pelo  site  do  CRP  (www.crppr.org.br),
oportunizando acesso online aos conteúdos ministrados àqueles que não
podem acompanhar presencialmente. No mês de maio o tema abordado
é “Psicologia e o Mundo do Trabalho”. Participe!

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

16 de maio: Reunião do Grupo de

Trabalho de Psicologia e  Relações

Raciais,  às  18h,  no  CRP-03. 

Informações: gtprr@crp03.org.br.

 

Outras notícias

Emergências e desastres - CFP divulga nota técnica sobre atuação de psicólogas (os).

Nota do Conselho Nacional LGBT -  Entidade é contra projeto de lei  que busca sustar a aplicação de trechos  a

Resolução 1/99 do CFP.

Resolução do CFP não impede atendimento a pessoas que queiram reduzir seu sofrimento psíquico causado por sua

orientação sexual.

Acupuntura - CFP encaminha recurso ao STF pedindo reformulação da decisão do STJ.

 

Datas importantes

13 - Dia Nacional da luta contra o Racismo

       Dia da Abolição da Escravatura

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
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