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10ª  Parada  Gay  da  Bahia  acontece  neste

domingo (11/09)

 A décima edição da Parada Gay da Bahia, que vem

com o tema “Ser gay não é estranho. Estranha é a

homofobia.” está marcada para o dia 11 de setembro

de  2011,  com  concentração  a  partir  das  11h,  no

bairro do Campo Grande. O evento é uma realização

do Grupo Gay da Bahia e tem o objetivo de lutar pelo

respeito  à  cidadania,  chamar  atenção  para  alto  o

índice de violência contra gays na Bahia e defender a Criminalização da Homofobia, do

Casamento Gay e  União Homoafetiva.  O Grupo de Trabalho Combate à Homofobia

participará do encontro representando o CRP-03.

 

CRP-03 promove evento sobre população indígena

“Psicologia  e População Indígena: inter-relações com a assistência

social, saúde e educação” acontecerá no dia 16 de setembro, às 13h,

no Salão da Igreja Nossa Senhora do Brasil (Av. Portugal, Centro,

Porto  Seguro-BA).  O  evento  é  organizado  pela  Comissão  de

Interiorização em parceria com a Comissão de Direitos Humanos e o

CREPOP-03,  além de  contar  com  o apoio  da  Superintendência  de

Assuntos dos Povos Indígenas de Porto Seguro.  Informações: (73)

9949-1849/ (73) 9127-3493.

 

8ª Conferência Estadual de Saúde Mental  

A 8ª Conferência Estadual de Saúde Mental do Estado Bahia será entre os dias 12 e 15

de setembro de 2011, no Centro de Convenções da Bahia com o tema “Todos usam o

SUS! SUS na seguridade social, política pública, patrimônio do povo brasileiro”. Outras

informações em: www.saude.ba.gov.br.  

 

Conselho realiza mais uma plenária no interior

Depois de Vitória da Conquista, a cidade escolhida para receber a próxima
reunião plenária é Porto Seguro. O encontro será no dia 17 de setembro e
cumpre uma das metas do planejamento estratégico do Conselho de realizar,

pelo menos, duas reuniões plenárias fora da capital baiana.

 

CFP  promove  debate  on  line  “Práticas  Integrativas  e  Complementares  e

Racionalidades Profissionais”

O  debate  on  line  “Práticas  Integrativas  e  Complementares  e

Racionalidades Profissionais” será transmitido através do site do

Conselho Federal  de Psicologia (www.pol.org.br),  no dia 20 de

setembro, a partir das 9h. A proposta do evento é discutir com

a(o)s  psicóloga(o)s,  academia  e  sociedade  sobre  a  realidade,

desafios  e  perspectivas  das  práticas  integrativas  e

complementares,  aprofundando os referenciais da área.  Clique

aqui e veja a programação.

 

Sistema de Cadastro Nacional de Psicóloga(o)s já está disponível

O Conselho  Federal  de  Psicologia  disponibilizou em  seu site  o

Sistema de Cadastro Nacional de Psicóloga(o)s, serviço que tem

a  finalidade  de  reunir  dados  de  toda(o)s  a(o)s  psicóloga(o)s

inscrita(o)s  nos  Conselhos  Regionais.  Será  feito  um

recadastramento  de  toda(o)s  a(o)s  profissionais  do  país

começando pelo CRP-01 e CRP-05. Os outros CRs poderão fazer

em breve de acordo com o calendário que será definido. Leia aqui o folder do cadastro.

 

Senado aprova PL das 30 horas

O Projeto  de  Lei  (PLC  n°150)  que  determina  a  jornada  de

trabalho  de  30  horas  semanais  para  a(o)s  profissionais  de

Psicologia foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do

 

 
Agenda
CRP 03

 

08 de setembro:

Reunião  do  Grupo  de  Trabalho

Psicologia  e  Relações  Raciais,  às

19h, no CRP-03.

Informações: gtprr@crp03.org.br. 

 

 

09 de setembro:

Reunião do Grupo de Trabalho de

Psicologia  Emergências  e

Desastres, às 16h, CRP-03.

 

 

13 de setembro:

Reunião do Grupo de Trabalho de

Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente, às 19h, no CRP-03.

Informações:

gtddca@crp03.org.br.

 

 

14 setembro:

Reunião  do  Grupo  de  Trabalho

Relações de Gênero e Psicologia, às

17h, no CRP-03.

Informações: gtrgp@crp03.org.br.

 

 

 

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

1 de 2 17/10/2011 16:32



Senado  Federal.  O  PL  segue  para  análise  do  plenário  da

Câmara  dos  Deputados  e  caso  seja  aprovado  será

encaminhado para sanção presidencial.

 

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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