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Jornal do CRP-03 terá espaço para publicação de
artigos
 A partir da próxima edição, que corresponde aos meses
de janeiro a abril de 2012, o Jornal do CRP-03 publicará
artigos  feitos  por  pesquisadora(e)s,  profissionais  e
estudantes de  Psicologia.  A(o)s interessada(o)s em ter
seus  textos  publicados  podem  enviar  o  material  para
artigos@crp03.org.br. Veja as normas para a submissão
dos manuscritos aqui.

 

28 de  setembro:  Dia da Luta pela Descriminalização do Aborto na América Latina e  no

Caribe

No dia 28 de setembro é comemorado o dia da Luta pela Descriminalização do

Aborto na América  Latina e  no Caribe. Essa data foi  criada por  conta da

necessidade de articular forças para o enfretamento desse ponto, já que, em

muitos países da América Latina e no Caribe, o aborto ainda é considerado

crime. Na oportunidade, o Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia

produziu  um documento  acerca  dessas e  outras questões  relacionadas ao

tema. Conheça o documento aqui.
Fonte: Centro Feminista de Estudos e Assessoria

http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2027:28-de-setembro-dia-de-luta-pela-

descriminalizacao-do-aborto-na-america-latina-e-caribe&catid=219:noticias-e-eventos&Itemid=154

 

 

CRP-03 realiza Seminário de Psicologia do Trânsito
O CRP-03 promoverá o Seminário de Psicologia do Trânsito,
dia  30 de  setembro deste  ano,  às 14h horas,  na  Sede do
Conselho. O encontro tem o objetivo de buscar maneiras de
solucionar  questões  relacionadas  à  área  da  Psicologia  do
Trânsito visando um atendimento de qualidade à população.
Informações  e  inscrições:  cof@crp03.org.br  ou  (71)
3247-6716.

 

VI Concurso de Especialista em Psicologia do Trânsito
O edital para  o VI  Concurso de  Especialista em Psicologia do Trânsito  foi publicado
ontem (27/09),  no Diário Oficial  da União.  As inscrições poderão ser feitas de 3 de
outubro a 6 de novembro de 2011. As provas serão realizadas em 4 de dezembro de
2011,  nas  cidades  de   Belém,  Belo  Horizonte,  Brasília,  Campo  Grande,  Curitiba,
Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. Saiba mais aqui.

 

Texto preparatório para II Seminário Nacional de
Psicologia  em  Emergências  e  Desastres  já  está
disponível
O texto  preparatório  para  o  II  Seminário  Nacional  de
Psicologia  em  Emergências  e  Desastres  já  está
disponível para acesso. O documento trata, entre outras
questões,  sobre  o  histórico  da  atuação  do  Conselho
Federal  de  Psicologia  no  tema  das  emergências  e
desastres, a possibilidade de atuação da Psicologia nesta
área  e  sua  interface  com  a  defesa  civil.  O Seminário
Nacional de Psicologia em Emergências e Desastres está
agendado para os dias 23, 24, 25 e 26 de novembro de
2011, em Brasília-DF. Para saber mais sobre o encontro
acesse:  http://emergenciasedesastres.cfp.org.br
/?page_id=25.

 

Texto preparatório para II Seminário Nacional de Psicologia em Emergências
e Desastres já está disponível
O site:  http://drogasecidadania.cfp.org.br/  já  está no ar.  O endereço eletrônico faz
parte da nova campanha do Conselho Federal de Psicologia em defesa dos direitos de
usuária(o)s de álcool e outras drogas e tem o intuito de agrupar informações sobre o
tema e ajudar na redução do estigma em relação às (aos) usuária(o)s e dependentes.
Ao acessar  o  site,  a(o) internauta  pode  enviar  dúvidas e  ainda comentar  sobre  as

 

 
Agenda
CRP 03

 

30 de setembro: Reunião do

Grupo de Trabalho de Psicologia

Emergências e Desastres, às 16h,

CRP-03. Informações:

gtped@crp03.org.br.

 

 

04 de outubro: Reunião do Grupo

de Trabalho de Defesa dos

Direitos da Criança e do

Adolescente, às 19h, no CRP-03.

Informações:

gtddca@crp03.org.br.

 

04 de outubro: Reunião da

Comissão de Mobilidade Humana

e Trânsito, às 19h, no CRP-03.

Informações:

comht@crp03.org.br.

 

05 de outubro: Reunião do Grupo

de Trabalho Combate à

Homofobia, às 18h, no CRP-03.

Informações: gtch@crp03.org.br.

 

05 de outubro: Reunião do Grupo

de  Trabalho  de  Psicologia  e

Educação,  às  19h,  no  CRP-03.

Informações: gtpe@crp03.org.br.
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matérias.

 

Datas importantes

28 – Dia da Luta pela Descriminalização do Aborto na América Latina e no Caribe

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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