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CRP-03 participa de Mutirão de Conciliação da Justiça Federal
Prezada (o)  Psicóloga (o), informamos que o Conselho Regional  de Psicologia da Bahia
(CRP-03) participará do Mega Mutirão de Conciliação da Justiça Federal – Seção Judiciária
do Estado da Bahia, no dia 13 de novembro de 2012, das 13h às 19h, no Complexo da
Caixa Econômica Federal – Travessa Comendador Pereira da Silva, s/n, Brotas (próximo ao
Brotas Center), portanto caso V. Sª responda a processo de execução fiscal não perca a
oportunidade de ficar legal com o seu Conselho. Veja aqui a carta convite.

Financeiro tem horário de atendimento alterado
O Financeiro do CRP-03 terá o horário de atendimento alterado até o mês de dezembro de
2012 por conta de melhorias de novas  funcionalidades que auxiliam os procedimentos
operacionais. Durante esse período, o setor atenderá as demandas das 15h às 18h.
 

 

GTPUSPA retoma suas atividades em 05/11
O CRP-03 convida você para a retomada das atividades do Grupo
de  Trabalho  de  Psicologia  e  Uso  de  Substâncias  Psicoativas
(GTPUSPA). Dentre as ações que estarão em foco neste ano, será
produzida  uma  Carta  de  Recomendações  ao  Trabalho  da(o)s
Psicóloga(o)s  na(o)s  Comunidades  Terapêuticas,  no  sentido  de
atuar a partir dos critérios de orientação e fiscalização da prática
profissional  de nossa classe, diante de uma conjuntura que tem
crescido e  ocupado lugar de destaque nas  discussões  sobre as

práticas em saúde e assistência aos usuários de drogas na Bahia. As reuniões são abertas
para psicóloga(o)s, estudantes de Psicologia e áreas afins, bem como para movimentos
sociais, sociedade civil organizada, etc. As datas das reuniões serão: 05/11, 19/11, 03/12
e 17/12, às 18h, na Sede do CRP-03.

 

Grupo de Estudos sobre Motorcracia e Carrodependência exibe
filme de Jacques Tati na próxima terça (06)
O  Grupo  de  Estudos  sobre  Motorcracia  e  Carrodependência  da
Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-03 exibirá no dia
06  de  novembro  de  2012,  o  filme  “As  Férias  de  Mr.  Hulot”  de
Jacques Tati. A sessão terá início às 18h30, na Sede do CRP-03.

 

GTPRR organiza rodas de conversa no mês de novembro
O Grupo de Trabalho de Psicologia e  Relações  Raciais  do CRP-03
(GTPRR) realizará rodas de conversa sobre a saúde da população
negra e  das comunidades  e povos  tradicionais  entre  07 e  09 de
novembro, no CRP-03. Veja agenda do GT abaixo:

Religião, cultura e práticas populares de cuidado
07 de novembro de 2012, das 18h às 21h.

Políticas de saúde e intersetoriais para a população negra e
comunidades e povos tradicionais
08 de novembro de 2012, das 14h às 17h.

Os efeitos psicossociais da discriminação de gênero e raça na saúde da população
negra
08 de novembro de 2012, das 18h às 21h.

Territorialidades
09 de novembro de 2012, das 14h às 17h.

Educação Popular no campo da Saúde
09 de novembro de 2012, das 18h às 21h.

Inscrições: http://gtprr.webnode.com/.
 

 

Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Políticas Públicas no Sistema Único de
Assistência Social é marcada para 08/11
Por conta dos feriados de novembro, a Subsede Sudoeste informa que a próxima reunião
do Grupo de Trabalho Psicologia e Políticas Públicas no Sistema Único de Assistência Social
ocorrerá no dia 08 novembro de 2012, às 19h, no escritório da Subsede  - Edifício Maria
Helena, situado na Avenida Otávio Santos, 207, Sala 04, 1º andar, Bairro Recreio, Vitória

 

 
Agenda
CRP 03

 

05  de  novembro:  Reunião  do
Grupo de Trabalho de Psicologia e
Uso de Substâncias Psicoativas, às
18h,  no  CRP-03.  Informações:
gtpuspa@crp03.org.br.

 

06  de  novembro:  Reunião  da
Comissão de Mobilidade Humana e
Trânsito,  às  19h,  no  CRP-03.
Informações: comht@crp03.org.br.
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da Conquista-BA.

 

II Encontro de Psicologia e Educação da Bahia será realizado em dezembro
Está marcado para 01 de dezembro de 2012, o II  Encontro de Psicologia e Educação da
Bahia, no Auditório I  da Faculdade de Educação da UFBA, das 8h30min às 17h30min. O
evento tem o objetivo de discutir as trajetórias e possibilidades de (na) formação e atuação
profissional,  de  modo  a  ampliar  os  conhecimentos  na  área,  como  também  a
propagação/difusão dos mesmos, para a construção de referências que subsidiem uma
maior  inserção  desses  profissionais  na  educação.  Informações:
http://eventoscrp03.webnode.com/.

 

Outras notícias

Avanço na tramitação do PL das 30 horas.

Carta de Repúdio contra a internação compulsória de adultos.

Datas importantes

05 – Dia da Cultura e da Ciência

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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