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Regulamentar o exercício da Psicoterapia;
Regulamentar o exercício da Psicoterapia;
Avaliação psicológica em todas as renoAvaliação
psicológica em todas as renovações
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vações de CNH;
Defesa das 30 horas para a categoria;
Defesa das 30 horas para a categoria;
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Reforçar a importância
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e muitas
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Está na hora
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que temos.que
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na hora
de
mudar,
está
na
hora
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ACOMPANHE
NOSSO MOVIMENTO
ACOMPANHE
NOSSO MOVIMENTO
NOSSAS PROPOSTAS
E NOSSASEPROPOSTAS
ACOMPANHE
NOSSO MOVIMENTO
ACOMPANHE
NOSSO MOVIMENTO
avancarpsicologia.com.br
avancarpsicologia.com.br
NOSSAS PROPOSTAS
E NOSSASEPROPOSTAS

avancarpsicologia
avancarpsicologia

@avancarpsicologia
@avancarpsicologia
avancarpsicologia.com.br
avancarpsicologia.com.br
avancarpsicologia
avancarpsicologia
@avancarpsicologia
@avancarpsicologia
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AVANÇAR
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NO BRASIL
nosso movimento
ConheçaConheça
o nossoomovimento
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A PROFISSÃO
AVANÇAR
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NO BRASIL
NO BRASIL
nosso movimento
ConheçaConheça
o nossoomovimento
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Conheça o nosso movimento
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de avançar
avançar
aa psicologia.
psicologia.

25
25

