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Por não preenchimento de vagas ônibus para o CONPSI é cancelado
Devido  ao  não  preenchimento  de  70%  das  vagas  por  psicóloga(o)s  inscrita(o)s  e
adimplentes no CRP-03, o ônibus disponibilizado pelo Conselho com destino ao 8º CONPSI,
em  Fortaleza-CE  foi  cancelado.  Lembrando  que,  de  acordo  com  os  informes  desta
autarquia,  a  ocupação deste  número  de  vagas  era um  requisito para  a realização da
viagem. 

 

Atuação do Departamento de Polícia Técnica da Bahia em desastres de massa: um
campo para contribuições das(os) profissionais de Psicologia
Considerando o compromisso social da Psicologia e visando garantir a participação da(o)s
psicóloga(o)s  de modo qualificado em tais  situações, o  CRP-03 receberá inscrições  de
profissionais regularmente inscrita(o)s no Conselho para o Curso Atuação em Desastres de
Massa que será realizado pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA)  e terá a
participação do CR  baiano. O curso apresentará à comunidade do DPT o Protocolo do
Departamento de Polícia Técnica da Bahia para Grandes Eventos e Desastres de Massa,
com o objetivo de transmitir informações e formar colaboradores para atuarem junto ao
grupo que fará frente às demandas em casos de cenário de crise. As vagas são limitadas.
Inscrições em: crepop03@crp03.org.br, assunto: Atuação em Desastres de Massa. 

 

 III  Seminário  Internacional  “Educação
Medicalizada: Reconhecer e Acolher As Diferenças” acontece em julho de 2013
O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade convida todas e todos que
participem do III  Seminário Internacional “Educação Medicalizada: Reconhecer e Acolher
As Diferenças”, marcado entre os dias 10 e 13 de julho de 2013, na Universidade Paulista
(UNIP Campus Paraíso – SP) - Rua Vergueiro, 1211 - São Paulo/SP. Para saber mais sobre o
Seminário acesse: http://seminario.medicalizacao.org.br/.

 

COMHT publica nota de repúdio  às recentes medidas de "revitalização" Campo
Grande
A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-03 publicou nesta semana uma nota
de repúdio às recentes medidas de "revitalização" do Parque do Campo Grande. Clique aqui
e leia o texto na íntegra. 

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

06 de maio: Reunião do Grupo de

Trabalho  de  Substâncias

Psicoativas,  às  18h,  no  CRP-03.

Informações:

gtpuspa@crp03.org.br. 

 

09 de maio: Reunião do Grupo de

Trabalho de Psicologia e  Relações

Raciais,  às  18h,  no  CRP-03. 

Informações: gtprr@crp03.org.br.

 
 

Outras notícias

Projeto sobre cura da homossexualidade entra na pauta da Comissão de Direitos Humanos.

Posicionamento do CFP sobre tentativa de sustar Resolução que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à

questão da Orientação Sexual.

18 de  Maio: Dia  Nacional  da  Luta  Antimanicomial  -  Tema  da  campanha deste  ano  é  "Se  não nos deixam  sonhar,  não  os

deixaremos dormir".

Datas importantes

03 - Dia do Sertanejo

       Dia do Pau-Brasil

05 - Dia do Campo

08 - Dia Internacional da Cruz Vermelha

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
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