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DEVOLUÇÃO GARANTIDA CORREIOS 

Em 2013 haverá o CNP e, portanto, este ano já haverá eventos preparatórios nas Subsedes. Os eventos preparatórios são realizados em diversas localidades e tem papel importante, porque tem atarefa de suscitar debates e levantar questões para a formulação de propostas que serão levadas aos Pré- Congressos e Congressos. Esta é a hora de participarl Por isso contamos com ampla mobilização e participação dos (as) Psicólogos (as) da região de Sorocaba. Se você tem interesse, entre em contato conosco. 

http://www.crpsp.org.br


Conheça a Subsede de Sorocaba 

A subsede do CRP SP em Sorocaba está funcionando desde o dia 27 de agosto de 2010, permitindo uma aproximação com os (as) Psicólogos (as) da região. São 79 Municípios, totalizando aproximadamente 4.000 profissionais inscritos. Este ano já foram entregues 159 novas Carteiras de Identificação Profissional - CIP pela SubsededeSorocaba. De acordo com o estabelecido na Lei Federal n° 5.766, de 20 de dezembro de 1971, os CRPs têm a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo. Para isso, é importante que os (as) Psicólogos (as) também estejam próximos (as) das ações do Conselho, participando e assumindo o protagonismo nas discussões. Temos uma perspectiva de integrar cada vez mais os (as) profissionais e, para tanto, convidamos a todos a participar ativamente das ações realizadas em nossa Subsede. Para que o contato do CRP com os (as) Psicólogos (as) seja possível, é importante que os profissionais mantenham o cadastro atualizado, pois os nossos principais meios de comunicação são o e-mail e a correspondência via Correios. Você pode atualizar seu cadastro no site do CRP SP. Este ano, a Subsede promoveu diversos eventos nas áreas de Políticas Públicas, Saúde, Jurídica e Educação. 

Agende-se Dia 06 de novembro - das 14b às 17b 3- Encontro Psicologia em Interface com a Justiça Nesse evento teremos a contribuição de profissionais de várias áreas que (azem interface com a justiça e será uma ótima oportunidade para "tecermos a rede". Local: Auditório da OAB em Sorocaba Dia 22 de novembro - das iz»h às 1 Roda de Conversa com Psicólogos da Educação Desdobramento dos encaminhamentos do último encontro da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE-SP). Locab Conselho Regional de Psicologia - Subsede de Sorocaba Dia 24 de novembro - das 9b às 17b Encontro Psicologia e Movimento Negro Apresentação de Trabalhos sobre Psicologia e questões étnico raciais e momento cultural- Locab a confirmar Dia 28 de novembro - das íoh às 22b Oficina sobre Psicologia Organizacional e do Trabalho e RH Estratégias para a atuação profissional. Formação e mercado de trabalho. Saúde do trabalhador. Documentos escritos. Técnica e ética. Locab Conselho Regional de Psicologia � Subsede de Sorocaba Dia 05 de dezembro - das 19b às 22b Ofídna sobre Elaboração de Documentos Escritos [1- Encontro Preparatório para o CNP em Sorocaba) LocaU Conselho Regional de Psicologia - Subsede de Sorocaba Dia 10 de dezembro - das íqh às 22b Dia da Declaração de Direitos Humanos Nessa importante data, pretendemos realizar um evento pluritemãtico e provocador de reflexões e sensações. Locab Conselho Regional de Psicologia - Subsede de Sorocaba Subsede de Sorocaba Av. Armando Sales de Oliveira, 189, Trujillo, Sorocaba - SP. Horário de funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 9b às i2h e das 13b às i8h Telefones: (15) 3211-6368 e (15) 3211-6370 E-mails: sorocaba@crpsp.org.br e s0r0caba02@crpsp.0rg.br Todas as informações dos próximos eventos serão encaminhadas via e-mail ou poderão ser consultadas no site. Inscrições pelo site: www.crpsp.org.br. Mantenha seu cadastro atualizado e participe! Vagas limitadas! 

Congresso Nacional da Psicologia - CNP A s diretrizes de atuação para o Sistema Conselhos são definidas no Congresso Nacional da Psicologia - CNP, instância máxima que discute e delibera políticas prioritárias para o triénio subsequente, ou seja, para a próxima gestão dos Conselhos Regionais e do Federal. O CNP ocorre a cada três anos em Brasília e é fruto de amplo processo democrático, que se inicia com as etapas regionais. Os debates têm início com os eventos realizados nas Sedes e Subsedes do CRPs, com os Eventos Preparatórios, os Pré-Congressos e os Congressos Regionais. Os representantes para o CNP (delegados eleitos) são responsáveis por debater e aprovar as diretrizes construídas ao longo do processo e que irão orientar o próximo triénio para Sistema Conselhosde Psicologia. Todos os profissionais podem contribuir para o projeto coletivo e construção da história da profissão. Todo Psicólogo inscrito e adimplente podeserdelegado. ÍL. 
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