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Novas  integrantes  do CMM tomaram posse na última

terça (26)

Tomaram posse no dia 26 de abril, na Prefeitura de Salvador,

as novas conselheiras que farão parte do biênio 2011-2012 do

Conselho  Municipal  da  Mulher  (CMM).  A  conselheira  do

Conselho Regional de Psicologia da Bahia, Rosângela Barros,

também faz parte da equipe de voluntárias que vai compor o

CMM. O Conselho Municipal da Mulher é um órgão público a

fim de promover, defender e garantir os direitos da mulher. O

atendimento  é  realizado  na  Av.  Sete  de  Setembro,  89  –

Edifício Oxumaré,  2º andar,  de segunda à sexta,  das 8h às

12h.

7° CONPSI: inscrições para monitoras (es)

O 7º  Congresso  Norte  e  Nordeste  da  Psicologia  (CONPSI)

abriu inscrições para monitoras (es). As (os) candidatas (os)

devem ser estudantes de Psicologia da Universidade Federal

da Bahia (UFBA) ou da Universidade Federal do Recôncavo

da Bahia (UFRB). A carga horária é de 2 dias de trabalho e 2

dias  para  participar  do  evento(sem  opção  de  escolha  de

dias).  Currículos  devem  ser  encaminhados  para

conpsigeral@taticcaeventos.com.br até o dia 28 de abril de

2011. Veja mais informações aqui.

SINPSI-BA realiza seminário no CRP-03

O SINPSI-BA, Sindicato dos (as) Psicólogos (as) no Estado da

Bahia,  realizará  o  Seminário  “A  Psicologia  na  Saúde

Suplementar:  aspectos  teóricos  e  técnicos  da  relação

psicoterápica e Ações Jurídicas perante os convênios”, no dia

30 de abril,  às 08h30min,  na sede do conselho.  O encontro

tem  como  objetivo  discutir  sobre  os  aspectos  teóricos  e

técnicos da relação terapêutica com a (o) paciente conveniada

(o) e encaminhar ações de ordem jurídica junto aos convênios

a fim de contornar o estado de precarização das relações de 

trabalho  da  (o)  psicóloga  (o)  na  Saúde  Suplementar.

Informações:  (71)  3332-6168  |  3484-2003.  Emails:

contato@sinpsiba.org.br e eventos@crp03.org.br. Para ver a

programação do evento clique aqui.

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

03 de maio: Reunião do Grupo de

Trabalho de Defesa dos Direitos

da Criança e Adolescente, às 19h

no CRP-03. Informações:

gtddca@crp03.org.br.

04 de maio: Reunião do Grupo de

Trabalho Relações de Gênero e

Psicologia, às 17h, no CRP-03.

Informações: gtrgp@crp03.org.br.

05 de maio: 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.  As
inscrições são gratuitas. Informações.  

CFP disponibiliza livro em site
O Conselho Federal de Psicologia disponibilizou o arquivo do
Livro  "Sociologia  dos  Desastres:  Construção,  interfaces  e
perspectivas no Brasil" em seu site: http://www.pol.org.br.
Clique aqui e veja o documento.

Datas importantes:

27 de abril: Dia da Empregada Doméstica

30 de abril: Dia Nacional da Mulher

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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