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COMINTER e  CREPOP-03 realizam evento em Juazeiro

A Comissão de Interiorização juntamente com o Centro de

Referência  Técnica  em  Psicologia  e  Políticas  Públicas  do

CRP-03 (CREPOP-03) realizará  o  evento “Inserção das (os)

Psicólogas  (os)  nas  Políticas Públicas  de  Saúde:  Afirmando

Práticas,  Construindo  Referências”  em  Juazeiro  -  BA.  O

encontro que é voltado para as (os) profissionais pertencentes

à Subsede São Francisco, está marcado para o dia 09 de abril,

às 08h30min,  no Campus III  da Universidade do Estado da

Bahia (UNEB-Juazeiro) - Avenida Dr. Edgard Chastinet,  s/n,

São  Geraldo,  Juazeiro  -  BA.  Informações:

cominterior@crp03.org.br.  Psicóloga  (o)  veja  aqui  a

programação do evento e se a cidade que você atua pertence

à Subsede São Francisco.

Sindicato das (os) psicólogas (os) discute campanha salarial 2011/2012

O Sindicato das (os) Psicólogas (os) no Estado da Bahia (SinPsi-Ba), nos termos das disposições

estatutárias  vigentes,  convoca  ,  através do  seu  presidente,  todas  (os)  as  (os)  membros  desta

categoria profissional, para a Assembléia Geral Extraordinária - inicio da Campanha Salarial- a ser

realizada no dia 09 de abril de 2011, na Rua Aristides Novis, 27 - Federação - Salvador/BA, (sede

do CRP-03 na Estrada de São Lázaro) às 13:30h, em primeira convocação, obedecido o quórum

estatutário,  na  qual  será  discutido  o  seguinte:  piso  salarial,  jornada  de  trabalho,  tabela  de

honorários com planos de saúde e outras demandas da categoria no que diz respeito às relações e

condições de trabalho da profissão. Informações: contato@sinpsiba.org.br.

CREPOP  inicia  pesquisa  sobre  a  atuação  das  (os)

psicólogas (os) em segurança pública

O  Sistema  Conselhos  de  Psicologia,  através  do  CREPOP

(Centro  de  Referência  Técnica  de  Psicologia  e  Políticas

Públicas),  iniciará  a  Pesquisa  sobre  a  Atuação  das  (os)

Psicólogas (os) em Segurança Pública a partir  do dia 11 de

abril. Aguarde informações no site do CREPOP. 

Reunião ampliada da categoria  para  posicionamento

sobre a resolução CFP 009/2010

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!

Reunião  da  Subsede  Extremo  Sul  em  Teixeira  de

Freitas

A Subsede  Extremo Sul  convida  todas (os) Psicólogas (os)

para  uma reunião no  dia  07 de  maio  de  2011,  às 14h no

Auditório  do Instituto  Francisco de  Assis (IFA)-Rua Sagrada

Família, n° 120, Bela Vista, Teixeira de Freitas/BA. Durante o

encontro  haverá  uma  palestra  sobre  Trânsito  e  Políticas

Públicas  além  da  apresentação  de  outros  assuntos  como:

sugestões para o dia da (o) psicóloga (o), escolha de novas

(os) representantes da Subsede, notícias do Sindicato dos (as)

Psicólogos  (as)  do  Estado  da  Bahia  entre  outros.  Outras

informações: cominterior@crp03.org.br.

Agenda
CRP 03

12 de abril: Reunião do Grupo de

Trabalho de Defesa dos Direitos da

Criança e Adolescente, às 19h no

CRP-03. Informações:

gtddca@crp03.org.br.

14 de abril: Reunião do Grupo de Trabalho

Psicologia e Relações Raciais, às 19h, no

CRP – 03. Informações: gtprr@crp03.org.br. 
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CFP promove Seminário Nacional Psicologia e Políticas

Públicas em Salvador

O Conselho Federal de Psicologia promoverá em 11 de maio

de 2011, o Seminário Nacional Psicologia e Políticas Públicas,

no Centro de Convenções da Bahia.   Serão discutidos temas

como,  a  Conjuntura  das  Políticas  Públicas  e  Sociais  na

América  Latina;  Democracia  e  Participação  Social;  Uma

Agenda estratégica para o futuro da Psicologia; e a política

da ciência e a democracia: poder, sociedade e direitos. Veja

mais informações e participe!

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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