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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

Psicóloga(o): participe conosco da Conferência Nacional de Comunica
etapa Sergipe 

Nos dias 19 e 20 de novembro, próximos sábado e domingo, o CRP-03 estará presente na
Conferência Estadual de Comunicação de Sergipe. Relembramos que o Conselho está presente 
na Comissão Organizadora Estadual prol Conferência Nacional de Comunicação (Confecom). 
o seu Conselho comprometido com a horizontalização da comunicação no País. Democratizar a 
comunicação significa também ampliar as garantias da democracia brasileira. Informaçõ
secaose@crp03.org.br (79) 3214-2988. 

Neste sábado (21), a estrutura do Sistema Conselho estará em pauta. 
Discuta conosco! 

No próximo dia 21, sábado, às 09h, o Aperfeiçoamento Democrático do Sistema 

Conselhos será discutido no âmbito do CRP-03. Este trabalho de aprimoramento, que
início na década de 90, é uma oportunidade para o Sistema Conselhos, juntamente com as 
(os) psicólogas (os) modernizar e ampliar seu funcionamento.  Marilda Castelar, Conselheira 
Presidente e Valter da Mata, Conselheiro Vice-presidente do CRP-03 irão conduzir esta 
discussão. Informações: recepção@crp03.org.br Inscrição: inscricaoeventos@crp03.org.br.

“Violência de Gênero – o que a Psicologia tem a ver com isso?” é tema do 
debate on-line promovido pelo CFP 

O Conselho Federal de Psicologia realizará o debate online: “Violência de Gênero – o que a

Psicologia tem a ver com isso?” às 19h30 do dia 26 de novembro. O debate faz parte de 
uma das atividades promovidas pelo CFP relativas ao Dia Internacional pela Eliminaçã
Violência Contra as Mulheres e será transmitido através do site: http://www.pol.org.br
Aguarde a programação!  
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Atenção Psicóloga(o) que atua em CREAS e SUAS  no estado de Sergipe!

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP-03 (CREPOP
convida a todas(os) psicólogas(os) que atuam em CREAS e SUAS em Sergipe para 
contribuírem com suas experiências, opiniões, críticas e sugestões na elaboração do
“Documento de Referência Técnica para a Atuação de Psicólogos que Atuam em CREAS e 
Outros Serviços Especiais de Acolhida e Atendimento Domiciliar do SUAS”.  O CREPOP conta 
com você para desenvolver, conjuntamente, tais referências. Nosso encontro está marcado 
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para o dia 27 de novembro, das 10h às 17h30min, na Seção Sergipe - Praç
Bandeira, 465, Edf. Clinical Center - Aracaju (SE). Informações: (71) 3247 6716 / 71 9121 
6392 / (79) 3214 2988 e crepop03@crp03.org.br. Contamos com sua colaboração para 

juntos, e cada vez mais, aprimorarmos nossa atuação profissional nas polí

públicas no País! 

28 de novembro: Democratização e Melhorias do Fazer Psicológico no 
Trânsito 

O CRP-03 inicia as discussões sobre “Estratégias de Qualificação para o Exercício Profissional
um dos eixos temáticos que nortearão os debates no VII CNP. Para tanto a Comissã
Mobilidade Humana e Trânsito (COMHT) do Conselho promove evento para discutir “Propostas 
para Democratização e Melhorias do Fazer Psicológico no Trânsito”. Nosso encontro est

marcado para o 28 de novembro, às 16h, na Congregação das Irmãs Mercedá

(Rua Lídio Mesquita, 68, Rio Vermelho), próximo à Escola Medalha Milagrosa. Outras
informações: comht@crp03.org.br. Inscrições: inscricaoeventos@crp03.org.br.  

Uso de Substâncias Psicoativas é tema do próximo Cine-debate realizado 
pelo CRP-03 
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O Grupo de Trabalho “Psicologia e usos de Substâncias Psicoativas ( GTPUSPA) do CRP-03, que 
se debruça sobre as políticas e leis de drogas do Brasil e suas aplicações,  convida a categoria 
a refletir acerca  do lugar que a Psicologia deve ocupar neste contexto. Para tanto promove
cine-debate “Proibir, legalizar ou descriminalizar, o que nós psicólogas (os) temos a

ver com isso?”, que acontecerá no próximo dia 30, às 19h, na Sede do CRP-03.

Felipe Monteiro, psicólogo do Centro de Estudos e Tratamento do Abuso de Drogas (CETAD)
do Núcleo de Estudos e Atenção ao uso de Drogas (NEAD) e João Martins, Coordenador do 
GTPUSPA, estarão presentes para debater  conosco  essa temática. Compareça e nos auxilie na
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elaboração de propostas a serem enviadas para o VI CNP. Informaçõ
gtpuspa@crp03.org.br. Inscrições: inscricaoeventos@crp03.org.br. 

Ato médico: questione o PL e envie seu posicionamento ao Senado e 
Presidência da República 

O texto do Projeto de Lei (PL) nº 7703/06, mais conhecido como Lei do Ato Médico, foi 
aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para votação no Senado. Este PL fere
princípios do Sistema Único de Saúde, a autonomia das profissões e limita o exercício dos
profissionais de saúde. Clique aqui e envie seu posicionamento aos Senadores e à Presid
questionando o PL do Ato Médico e confira a mensagem que será enviada aos Senado, 
presidência da República e ao Ministério da Saúde. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

24 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia 
às 18h30min, na sede do Conselho. Informações: gtrgp@crp03.org.br. 

24 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais 
19h, na sede do Conselho. Informações: gtrr@crp03.org.br 

25 de novembro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 19h, 
no Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br 

25 de novembro: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, às 18h30min, na 
sede do CRP-03. Maiores informações: compt@crp03.org.br 

26 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e 
Cultura, às 17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br / 
gtiic@crp03.org.br ou (79) 3214-2988.

26 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Hospitalar, às 19h, 
na Seção Sergipe. Outras informações:  secaose@crp03.org.br / gtph@crp03.org.br
ou (79) 3214-2988.

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 

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: 6781
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