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Psicólogas(os) podem aderir a Plano Odontológico 
 
 O CRP 03, juntamente com a Qualicorp – Soluções em Saúde, traz dois produtos 
novos para você, psicóloga(o), cuidar ainda mais da sua saúde. O Plano Odontológico 
Sul América e Odontoprev  oferecem benefícios e segurança às(aos) suas(seus) 
associada(o)s, com garantia de bom atendimento em diversas clínicas do país inteiro. 
A adesão a estes planos através do convênio firmado pelo CRP-03 garante custos 
menores aos valores de mercado, e poderá ser feita da mesma forma que o Plano de 
Saúde Sul América. Para saber mais ligue 9115-6817.

 

Debate on line marca o Dia Nacional da BVS-Psi  

 
O próximo 31 de agosto, Dia Nacional da Biblioteca Virtual em Saúde-Psicologia, será 
marcado com um debate on line às 10h. A intenção é reunir estudantes, profissionais e 
pesquisadoras(es), nas universidades, locais de trabalho e bibliotecas para divulgar os 
diferentes usos proporcionados pela BVS-Psi. O debate terá a presença de profissionais 
como Ana Bock e poderá ser assistido no site [www.bvs-psi.org.br].  O auditório do 
CRP-03 também estará aberto a todas(os) que tenham interesse em participar do 
evento. 

 

CRP-03 reativa GT sobre a atuação da Psicologia em Emergências e Desastres 
Com o objetivo de implementar o plano de ação nacional, elaborado em conjunto com 
o Sistema Conselhos-CFP, o CRP-03 retoma as reuniões do GT sobre a atuação da 
Psicologia em Emergências e Desastres. Logo abaixo, o cronograma das reuniões 
quinzenais que acontecerão sempre às sextas-feiras, às 16 horas, na sede do CRP-03. 
 
Agosto (19) Setembro (02, 16 e 30) Outubro (07, 21 e 28) 
Novembro (04  e 18) Dezembro (03 e 16) 
  

 

16º Encontro Nacional da ABRAPSO 
A Comissão Organizadora do 16° Encontro Nacional 
da Associação Brasileira de Psicologia Social 
(ABRAPSO) estendeu o prazo para a submissão de 
resumos até o dia 15 de agosto. O evento será de 12 
a 15 de novembro de 2011, em Recife-PE. Para 
outras informações entre no site do encontro. 

 

CFP publica textos geradores do Ano temático da 

Avaliação Psicológica 
O Conselho Federal disponibilizou em seu site 
(www.pol.org.br) a publicação com os textos geradores do 
Ano da Avaliação Psicológica. Veja o documento e outras 
informações sobre o ano temático no blog: 
http://anotematico.cfp.org.br. 

 

 

 
Agenda 
CRP 03

 

Agenda Especial do CRP-03 no 
mês da(o) Psicóloga(o). Participe!  
  

Salvador    

Informações e inscrições: 

71 3332-6168 | 3247-6716 

eventos@crp03.org.br.  

  

 
 

20 de agosto (sáb): 

I Encontro de Psicólogas(os) que 

atuam na Educação da Bahia – 

ENPEB. Às 8h30, na sede do CRP-

03. Vagas limitadas.  

 

 
23 de agosto (ter):  
Pré-lançamento da cartilha de 
prevenção à carrodependência, 
com exibição do curta: “Escola de 
carteiros”, de Jacques Tati. Às 19h 
no auditório do CRP-03.   

 

Subsede Extremo Sul: 

  

Teixeira de Freitas 

  

23 de agosto (ter):  

Juventude e desafios na atualidade: 

as drogas e os projetos vitais. Das 

19h às 20h30 no Auditório do 

Colégio Instituto Francisco de Assis.

 

 

 

Expediente: Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia  

Jornalista Responsável (interino): Tom Correia  MTb 3847-BA 
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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  Site: www.crp03.org.br. 
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