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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

Gênero e Diversidade nas Relações de Trabalho no CRP-03
Está agendado para o dia 26 de setembro, das 8h às 12h, um encontro cuja temática 

Gênero e Diversidade nas Relações de Trabalho da(o) Psicóloga(o). “Sexismo, Racismo e

Heterosexismo: implicações nas relações de trabalho” é o assunto da mesa de exposi

de idéias; já a mesa de debates será integrada pelos seguintes tópicos: “Como o(a) 

Psicólogo(a) “afeta” as pessoas em suas relações de trabalho: preconceitos e normatiza

sociais” e “Como o(a) Psicólogo(a) é “afetado” no mundo do trabalho: precarizaçã

profissão e proteções asseguradas”. O evento - promovido pela Comissão de Psicologia e 

Trabalho e pelo Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia, que integra a Comissã

Direitos Humanos do CRP-03, em parceria com o Sindicato dos(as) Psicólogos(as) no Estado da 

Bahia (SINPSI-BA) - será realizado na sede do Conselho. Todas(os) profissionais e estudantes 

de psicologia estão convidados. Para outras informações e inscrições: compt@crp03.org.br

Psicólogas(os) da BA: participem das atividades preparatórias para a I 
Confecom que acontecerão no Interior

As Conferência Livres de Comunicação, que acontecem em diversas regiões do pa

inclusive na Bahia, pretendem expandir a organização da sociedade para I Confer

Nacional de Comunicação (Confecom). A primeira atividade no estado aconteceu no ú

sábado, 05, na capital.  Os encontros dão continuidade aos protestos pela implementaçã

políticas públicas voltadas para a área.  Outras informações: confecom.bahia@gmail.com

www.cpc-ba.ning.com. Conheça o site da Comissão Nacional Pró Conferê

www.proconferencia.com.br.  Confira abaixo a agenda para o interior da Bahia! 
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Marcha Por Uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial

No dia 30 de setembro deste ano acontecerá a Marcha dos Usuários à Brasília –

uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial.Todas(os) estão convidadas(os) para se 

organizar e marchar contra o abandono e as violências em internações psiquiátricas e a favor 

da cidadania, liberdade e inclusão social aos usuários. Este é um meio de visibilidade pol

dos usuários de Saúde Mental e de suas organizações que tem a finalidade de, por exemplo, 

exigir políticas públicas eficazes, reivindicar a realização das Conferências Nacionais de Sa

Mental, a Reforma Psiquiátrica Antimanicomial e fortalecer a Organização Política dos Usuá

 Quem promove o evento é a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA) em 

parceria com diversas outras entidades. Organize sua caravana para que os atores principais 

ecoem suas vozes de protesto na capital do país. Para acompanhar o andamento

mobilizações: http://marchadosusuarios.blogspot.com/  

Série de encontros discute “O espaço público como direito de todos”! 
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Estão abertas as inscrições para o  Seminário Nacional Psicologia e Mobilidade: O 

espaço público como direito de todos, que acontecerá entre os dias 22 e 24 de 

outubro, na cidade de São Paulo.  O evento, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), não é restrito a áreas específicas, portanto qualquer pessoa interessada em debater a 

questão do trânsito relacionada às políticas públicas, a mobilidade, aos acidentes e ao direito 

de ir e vir pode participar. Outras informações: (61) 2109-0100 / napg2@pol.org.br

http://mobilidade.pol.org.br 
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

10 e 17 de setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e 

Cultura, às 17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 

3214-2988. 

14/setembro:  Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Uso de Substâncias 

Psicoativas às 18h30min no CRP-03. Maiores informações: gtpuspa@crp03.org.br 

15/setembro:   Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia 

às 18h30min, no Conselho. gtrgp@crp03.org.br. 

16 de setembro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 19h, no

Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br 

16/setembro: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, às 18h30min, no 

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

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

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

Assessoria de Comunicação - Gabriela Bastos 

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: 2969
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