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Posse I Plenário CRP-19 

Cara (o) psicóloga (o) de Sergipe, 
 
Temos o prazer em convidá-la (o) para a solenidade de instalação do Conselho 
Regional de Psicologia 19ª Região/CRP 19 – SE e posse do seu primeiro 
plenário. A cerimônia será no dia 02 de dezembro de 2010, às 19h, Centro de 
Convenções de Sergipe (Av. Pres. Tancredo Neves, 4444  -  D.I.A. – Aracaju-SE). 

Subsede Sudoeste promove Seminário  

A subsede Sudoeste CRP/03, através da Subsede Sudoeste, promoverá I 
Seminário de Psicologia na Saúde: Afirmando Práticas, Conquistando 
Referências que será no dia 11 de dezembro de 2010, a partir das 8h, no 
Auditório da Casa do Médico. Rua Siqueira Campos, 646 – Recreio.  Vitória da 
Conquista – BA com o objetivo de promover o debate de profissionais e 
estudantes de Psicologia acerca das práticas no campo das Políticas Públicas na 
Saúde, além de fomentar a divulgação das produções científicas na área. Para se 
inscrever no evento, preencha a ficha de inscrição e envie-a para o email: 
inscricoescrpsudoeste@gmail.com. Acesse o edital aqui.    

Presidente do Senado afirma que PL do Ato Médico nã o entrará na pauta do plenário 
em caráter de urgência  

Representantes de conselhos profissionais, fóruns e associações de profissionais 
e usuários da saúde encontraram na manhã do dia 23 de novembro, o presidente 
do Senado, José Sarney, para apresentar as preocupações do grupo em relação 
ao Projeto de Lei do Ato Médico. O senador garantiu que o PL não entrará na 
pauta do plenário em regime de urgência segundo solicitado por setores da 
Medicina. De acordo com o presidente do Senado, a questão do Projeto de Lei é 
um assunto controvertido, por isso merece uma discussão mais ampla. Leia a 
notícia inteira aqui. 

Envie seu manifesto contra o PL. 

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no site do CRP-
03 - www.crp03.org.br  

Assessoria de Comunicação 
Jornalista responsável: 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  

www.crp03.org.br 


