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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  Centro  de  Referência  Técnica  em  Psicologia  e  Políticas
Públicas (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 contribuições para aprimorar o documento final.

Veja também o documento “Como os psicólogos e as psicólogas podem contribuir para
avançar o Sistema Único de Assistência Social (Suas) – Informações para gestoras e
gestores”.

 

 CFP apóia criação de Frente Nacional sobre Drogas
Pensando em articular esforços para a vigilância e exercício do legítimo controle social
sobre a política nacional sobre drogas, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) publicou
uma carta  convite  para  reunião pró “Frente  Nacional  de  Entidades pela  Cidadania,
Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional Sobre Drogas”, marcada no dia 1º
de fevereiro, das 10h às 17h horas, na Escola de Administração Fazendária (ESAF) –
Setor  de  Autarquias Sul  QD 06 Bloco  “O” Edifício  Órgãos Centrais,  9º  andar  -  em
Brasília/DF.  Para  incluir  a  assinatura  de  sua  entidade,  envie  um  e-mail  para:
ascom1@cfp.org.br.

 

 Texto sobre postura da Rede Globo em relação ao BBB
O Conselho Federal de  Psicologia,  CFP,  divulgou um texto sobre a atitude da Rede
Globo em relação ao suposto abuso sexual sofrido por uma participante do Big Brother
Brasil 12. Veja o texto aqui.

 

Disponível  a  revista  do  4º  Relatório  Nacional  de  Direitos
Humanos
Foi disponibilizada a revista do 4º Relatório Nacional de Direitos
Humanos: locais  de internação para usuários  de drogas.  O
documento apresenta o resultado de vistorias em 68 instituições de
internação para usuária(o)s de drogas, em todo o país,  realizadas
em setembro de 2011. Acesse o documento aqui.

 

ABEP promove I Simpósio Psicologia e Formação: diretrizes
curriculares e licenciatura
A Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) realizará o  I
Simpósio  Psicologia  e  Formação:  diretrizes  curriculares  e
licenciatura marcado para  o  dia  16 de  março de  2012,  em São
Paulo. Aguarde informações em: www.abepsi.org.br.
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Aguarde novidades!

 

Datas importantes

30- Dia da não violência

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no site do CRP- www.crp03.org.br.
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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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