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NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Conselho Regional de Psicologia da Bahia – CRP-03 vem esclarecer à categoria e à
sociedade que toda publicação de serviços psicológicos que seja realizada por qualquer
meio de divulgação deverá seguir as diretrizes do Código de Ética Profissional, em especial
o artigo 20° do referido instrumento, que estabelece, entre outros aspectos, a
obrigatoriedade de indicar nome completo e número de registro no CRP, bem como de
divulgar somente atividades relativas a técnicas e práticas que sejam reconhecidas ou
regulamentadas pela profissão. Desse modo, não cabe à(ao) profissional da psicologia
vincular o título de psicóloga(o) de forma irregular a atividades que não sejam relativas à
Psicologia.

 

CRP-03 divulga notas em lembrança ao Dia Internacional Contra a Lesbo, Trans
e Homofobia e ao Dia da Luta Antimanicomial
Para lembrar o dia 17 de maio, Dia Internacional Contra a Lesbo, Trans e Homofobia, e o
dia 18 de maio, Dia da Luta Antimanicomial, o CRP-03 publicou duas notas, em seu site:
www.crp03.org.br. Para ler os documentos clique nos links: Mensagem ao dia 17 de maio –
Dia Internacional Contra a Lesbo, Trans e Homofobia | Nota Pública do CRP da Bahia –
18 de maio.

 

Biblioteca tem horário de funcionamento alterado temporariamente
Informamos que entre 19 e 23 de maio, não haverá expediente na Biblioteca CRP-03,
devido a participação da bibliotecária no Curso de Metodologia LILACS, que se realizará
neste período, nas instalações da BIREME/OPAS/OMS, em São Paulo.

 

COMINTER realiza eventos no interior 
Com o objetivo de mobilizar e integrar a(o)s profissionais de Psicologia que atuam e/ou
residem no interior do estado, bem como estruturar a representação do Conselho nessas
comissões gestoras, convidamos a(o)s psicóloga(o)s para participar da reunião de
interiorização para debater propostas de atividades a serem realizadas junto às (aos)
profissionais estudantes e eleger suas comissões.

 
Juazeiro
Dia 22 de maio, às 19h, na Loja Maçônica Segredo Força União - Praça Bandeira, n°34
Juazeiro - BA.
Participação do presidente do Sindicato da(o)s Psicóloga(o)s da Bahia, Geová Moraes.

 
Feira de Santana
Dia 23 de maio, às 18h30min, no escritório da Subsede (Avenida Senhor dos Passos, 920 -
2ª andar, Sala 30 - Edfício Galeria Marla, Centro, Feira de Santana-BA). 

 
Irecê
Dia 30 de maio, 18h, no IFBA. 
Debate sobre a atuação da(o) psicóloga(o) no serviço público com gestora(e)s pública(o)s
municipais para  discutir a respeito das funções e atribuições da(o) profissional de
Psicologia que atua no serviço público nos âmbitos da assistência social, da educação e da
saúde. 

 
Para serem integrantes das Comissões Gestoras, os membros devem atender os seguintes
requisitos:
>Engajamento e interesse pelas temáticas debatidas e defendidas pelo Sistema Conselhos,
principalmente no que se refere à promoção de direitos.
>Iniciativa para apropriação de documentos e legislações que permitam o desenvolvimento
otimizado do trabalho.
>Iniciativa para desenvolver contato com Instituições Públicas e Privadas, representada(o)s
por sua(eu)s gestora(e)s, para articular propostas e eventos que interessem à Psicologia na
região.
>Pró-atividade e disponibilidade para respostas rápidas a contatos por e-mail ou telefone.
>Para ser indicada(o) a(o) profissional precisa estar adimplente e não ter sido membro das
CG por dois mandatos consecutivos.

 

Filme “Última Parada 174” é tema de debate em evento
O Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica do CRP-03 (GTPJ)
realizará um Cine Debate, com o filme “Última Parada 174”, no dia
26 de maio de 2014, às 18h, no CRP-03. A inscrição é gratuita e
pode ser feita através do e-mail eventos@crp03.org.br. 

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

29 de maio: Reunião

da Frente Estadual Drogas e

Direitos Humanos, às 18h, no CRP-

03.

 

29 de maio: Reunião do Grupo de

Trabalho de Psicologia e Relações

Raciais, às 18h, no CRP-03.
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Outras notícias

CFP e Conanda falam sobre impactos da publicidade infantil.

Resolução 01/99 - Requerimento de audiência pública é rejeitado.

Orientação sexual - CFOAB assina nota em defesa da Resolução 001/99 do CFP.

LGBT - Resolução resguarda direitos nos presídios.

Perícia em DH - CFP participou de encontro e enfatizou a importância da atuação para detectar danos.

Drogas - Carl Hart desmistifica questões na UnB.

18 de maio: Dia da Luta Antimanicomial - CFP reitera apoio à causa para que se mantenha viva e com novos desafios.

Luta Antimanicomial - Livro retrata horrores do Hospital Colônia de Barbacena.

Uso medicinal - Anvisa decidirá uso do canabidiol em remédios neste semestre.

Datas importantes

21 -  DIA DA LÍNGUA NACIONAL

26 -  DIA NACIONAL DE COMBATE AO GLAUCOMA

27 -  DIA DA MATA ATLÂNTICA

28 -  DIA INTERNACIONAL DE LUTA PELA SAÚDE DA MULHER

DIA DE COMBATE À MORTALIDADE MATERNA

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

 

 

Copyright INSIX 2011 - Todos os direitos

http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2239&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2239&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2239&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2239&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2243&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2244&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2245&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2246&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2247&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://www.insix.com.br/

