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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

GTSS convida para: “A Psicologia na Saúde Suplementar: Posições e 
Diretrizes para o Psicólogo” 

O Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar (GTSS) do Conselho Regional de Psicologia da 3ª

Região (CRP-03) promove “A Psicologia na Saúde Suplementar: Posições e Diretrizes 

para o Psicólogo”, que ocorrerá no dia 30 deste mês das 08h30min às 16h30min, na 

sede do Conselho. Na oportunidade estarão presentes o Presidente do Conselho de Minas 

Gerais, Rogério de Oliveira Silva, representante da Agência Nacional de Saúde (ANS) e do 

Sindicato de Psicologia de São Paulo e da Bahia, o Doutor em Saúde Pública e professor da 

Universidade de São Paulo (USP), Fernando Aith, do Coordenador da Comissão de Saúde 

Suplementar do CRP-06 (SP), Nelson Figueira Júnior, entre outras(os).  Informações e 

inscrições: gtss@crp03.org.br / (71) 3247-6717 / 3332-6168. Participe!  

Veja abaixo nosso convite virtual: 

CRP-03 tem participação ativa durante VI Conpsi

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP 03) participa ativamente 

durante a 6ª edição do Congresso Norte Nordeste de Psicologia (Conpsi), que acontece em 
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Belém-Pará, entre 06 e 09 de maio. Na oportunidade, representantes do Conselho 

têm acento garantido nas seguintes mesas: "Psicologia e Relações Raciais: Da 

Formação Acadêmica à Prática Profissional", "Mulheres, gênero e psicologia: relatos 

de experiência e transversalidades no CRP-03"; “Psicologia do Trânsito para além da 

Avaliação Psicológica: Construindo Políticas, reduzindo acidentes”; “A interface entre 

a Mídia e a Psicologia: O que você tem a ver com isso?” e “Psicologia no 

Enfrentamento da Homofobia, implicações para atuação profissional”.  O Conpsi é um 

evento de Psicologia, realizado de dois em dois anos em uma universidade pública do Norte ou 

Nordeste. Esta edição do congresso será a primeira na região norte e é realizada pelo CRP-03 e 

pela Universidade Federal do Pará (UFPA). 

GTSM e Coletivo convidam para II Parada do Orgulho Louco. Compareça! 

No dia 18 de maio, às 13h30min será dado início à semana de discussão sobre 

reforma antimanicomial, que seguirá até o dia 23.   O Grupo de Trabalho de Saúde 

Mental (GTSM) do Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03) e Coletivo da 

Luta Antimanicomial convidam a todas(os) psicólogas(os) a se engajarem.  No dia 23 

de maio, às 09h30min acontecerá a II Parada do Orgulho Louco. A caminhada sairá 

do Cristo em direção ao Farol da Barra e será sucedida por uma feira de artesanato.  

Tal programação conta com a organização das entidades do coletivo da luta antimanicomial de 

Salvador. A edição número um da Parada aconteceu no dia 18 de maio do ano passado, 

escolhido para ser o dia em que profissionais, familiares e militantes da área de saúde mental, 

vão as ruas declarar seu repúdio ao tratamento oferecido àqueles que vivem em manicômios e 

sua gana de que sejam implantados serviços substitutivos aos prestados pelos hospícios. Para 

conhecer o histórico do evento em Salvador e seu surgimento no Brasil, acesse: 

http://orgulholoucobahia.blogspot.com Maiores informações: gtsm@crp03.org.br. 

Veja abaixo o convite virtual: 
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Seminário Nacional “Rede de Proteção e a Escuta de Crianças e Adolescentes 

Envolvidos em Situação de Violência”

O Sistema Conselhos convida a todas(os) psicólogas(os) para participarem do 

Seminário Nacional “Rede de Proteção e a Escuta de Crianças e Adolescentes 

Envolvidos em Situação de Violência”, que acontecerá nos dias 14 e 15 de maio deste 

ano, no Instituto Bennett, no Rio de Janeiro.  A proposta do evento é promover o diálogo 
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entre estudantes, psicólogos e renomados especialistas a respeito do Sistema de Proteção da 

Criança e do Adolescente, além de serem discutidas questões sobre como garantir a proteção 

destes através de ações que não entrem em conflito com a ética dos profissionais envolvidos. 

Na oportunidade ocorrerá debate sobre a escuta de crianças e adolescentes nos variados 

âmbitos da rede de proteção, como a Justiça, a Saúde, a Educação e a Assistência Social. Para 

se inscrever, clique aqui. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

11/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Uso Substâncias 

Psicoativas, na sede do CRP-03 às 14h30min. Maiores informações: 

gtpuspa@crp03.org.br 

12/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia às 

18:30h. Maiores informações: gtrgp@crp03.org.br 

12/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Mídia às 19:00h, na sede 

do CRP-03. Informações: gtpm@crp03.org.br

13/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar às 19:30 no CRP-

03. Maiores informações: gtss@crp03.org.br

14/maio: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura, às 

17:00h, na Seção Sergipe. Maiores informações: crpaju@crp03.org.br ou (79) 3214-

2988

15/maio: Reunião a Comissão de Psicologia e Trabalho às 18:00h. Maiores 

informações: compt@crp03.org.br 

 

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  
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