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CRP-03  oferece  desconto  na  anuidade  para
psicóloga(o)s que pagarem até 31/01
O CRP-03 informa que  a(o)s profissionais inscrita(o)s  neste
regional que efetuarem o pagamento da anuidade integral até
o dia 31 de janeiro de 2012 terão 10% de desconto. O valor
do pagamento altera de R$370,39 para R$333,76, tanto para
Pessoa  Física  quanto  para  Pessoa  Jurídica.  Caso  não  tenha
recebido o boleto de pagamento até a data do vencimento,

envie um email para: financeiro@crp03.org.br.

 

CREPOP  lança  consulta  pública  sobre  Referências
Técnicas  para  a  atuação  de  psicóloga(o)s  em
Programas  de  Atenção  a  Mulher  em  situação  de
Violência
O CREPOP lançou em dezembro de 2011 a consulta pública do
documento  de  "Referências  Técnicas  para  a  atuação  de
psicóloga(o)s em Programas de Atenção a Mulher em situação
de Violência".  A(o)s profissionais interessada(o)s nessa área

podem enviar suas contribuições através do formulário de consulta disponibilizado no
site  do CREPOP:http://crepop.pol.org.br.  As respostas enviadas serão reunidas com
outras com outras contribuições a fim de aprimorar o documento final.

 

Votação do PL do Ato Médico é adiada pela CCJ
Foi adiada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) do  Senado Federal,  em  21 de  dezembro  de  2011,  a
discussão  sobre  o  Projeto  de  Lei  do  Ato  Médico.  Algumas
(alguns) senadora(e)s fizeram pedido de vista coletivo mas,
ainda não há previsão de uma nova data para a votação do
PL. O Conselho Federal de Psicologia, juntamente com outras
profissões da área de saúde realizou no dia 20 de dezembro
do  ano  passado  uma  mobilização  no  Senado  pela  não
aprovação do Projeto. Saiba mais aqui. 
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Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no site do CRP- www.crp03.org.br.

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

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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