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COMINTER promove  reunião para  psicólogas  (os)  da
Chapada
A Comissão de Interiorização do CRP-03 (COMINTER) convida
todas  (os)  as  (os)  psicólogas  (os)  da  região  da  Chapada
Diamantina para participarem de uma reunião no dia 26 de
março,  às  9h,  no  Hotel  Chapada  (Rodovia  BR242,
Seabra-BA). A pauta do encontro conta com assuntos como:
informes  do  CRP-03,  7°  Congresso Norte  Nordeste  da
Psicologia  (CONPSI),  apresentação  do  Plano  de  Ação  da
Cominter, indicação da representação e suplência da Subsede
Chapada  e  núcleo  gestor  de  Irecê.  Informações  sobre  o
evento: cominterior@crp03.org.br.

Subsede Santa Cruz realiza evento
A Subsede Santa Cruz realizará o evento “Inserção das (os)
psicólogas (os) nas políticas públicas de  assistência  social:
afirmando práticas, construindo referências”, em 02 de abril,
às  8h30min,  no  Auditório  Jorge  Amado  da  Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC) - Rodovia Ilhéus/ Itabuna, BR
415,km  16  Ilhéus-BA.  O  encontro  é  uma  realização  da
Subsede  Santa  Cruz,  juntamente  com  a  Comissão  de
Interiorização  do  CRP-03  (Cominter)  e  o  Centro  de
Referência  Técnica  em  Psicologia  e  Políticas  Públicas
(CREPOP-03).  Para  saber  mais  envie  um  email  para
cominterior@crp03.org.br.

Reunião  ampliada  da  categoria  para  posicionamento

sobre a resolução CFP 009/2010

Errata:  Informamos  que  o  nome  correto  do  evento  é

“Reunião ampliada da categoria para posicionamento sobre a

resolução CFP 009/2010” e não “Assembléia da categoria para

posicionamento  sobre  a  resolução  CFP  009/2010”  como

publicamos na  edição  n°  217 deste  informativo  eletrônico.

Segue a notícia certa:

Está  marcada  para  o  dia  14  de  abril,  às  18h30min,  no

CRP-03,  a  Reunião  ampliada  da  categoria  para

posicionamento  sobre  a  resolução  CFP  009/2010,  que

regulamenta  a  atuação  da  (o)  psicóloga  (o)  no  sistema

prisional. O resultado do encontro, com as opiniões das (os)

profissionais participantes, será levado pelas (os) conselheiras

(os)  para  a  próxima  Assembléia  das  Políticas,  da

Administração e das Finanças que acontecerá no mês de

maio,  em  Brasília.  Informações:  gtpjuri@crp03.org.br.

Junte-se a nós e participe!

Acupuntura reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
Durante a V Sessão em Nairóbi, no Quênia, o Comitê Intergovernamental da Unesco
incluiu a Acupuntura à lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Veja a
notícia aqui.

Nota técnica sobre a Resolução CFP n° 007/2009 - avaliação psicológica no
trânsito
Devido a diversas dúvidas em relação à Resolução CFP n° 007/2009,  que revoga a
Resolução  CFP  n°  012/2000,  e  institui  normas  e  procedimentos  para  a  avaliação
psicológica  no contexto do trânsito,  o Conselho Federal  de  Psicologia produziu uma
nota técnica para esclarecimento da mesma. Leia aqui a nota na íntegra.

Agenda
CRP 03

29 de março: Reunião do Grupo

de Trabalho de Defesa dos

Direitos da Criança e Adolescente,

às 19h no CRP-03. Informações:

gtddca@crp03.org.br

30 de março: Reunião da

Comissão de Psicologia e

Trabalho, às 19h, no CRP-03.

Informações: compt@crp03.org.br

31 de março:  Reunião do Grupo

de Trabalho Psicologia e Relações

Raciais,  às  19h,  no  CRP  –  03.

Informações: gtprr@crp03.org.br   

Outras notícias

2º Seminário da População em Situação de Rua

Nos dias 29 e 30 de março, às 9h, acontecerá o 2º Seminário da População em Situação de Rua, na Ação Social Arquidiocesana,

no Garcia. O evento terá como temas, a saúde, habitação e o trabalho. O CRP-03 está entre os apoiadores desse evento.

Sistema de Newsletter - Newsix http://newsix.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_...

1 de 2 17/10/2011 16:44



Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos

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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