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Comunicado da Comissão Regional Eleitoral 

Prezada (o) Psicóloga(o) 
 
Visando facilitar o processo das eleições, que acontecerá no dia 27 de agosto (sexta-feira), solicitamos que 
confira sua situação financeira junto à tesouraria do CRP03 e caso haja pendência, regularize-a antes do dia 
das eleições. 

Esclarecemos que ainda existem pagamentos não identificados pelo Banco do Brasil, o que poderá ser 
solucionado com a apresentação dos comprovantes de pagamento.  

O pagamento de débitos em atraso poderá ser efetuado no dia das eleições no CRP, através de cheque nominal 
e a quitação da dívida fica condicionada à compensação bancária. Informamos ainda que, o CRP03 não 
receberá pagamentos em espécie, nem através de cartão de crédito ou débito em conta, pois não possui 
convênio com essas instituições. 

 
Salvador, 08 de julho de 2010 

 
Irimária Mota Peneluc 

Presidente da Comissão Regional Eleitoral CRP03 

CFP divulga resolução que cria o CRP Sergipe 

O Conselho Federal de Psicologia publicou em seu site www.pol.org.br, a resolução que cria o Conselho 
Regional de Psicologia da 19ª Região, o CRP Sergipe, fixa novas jurisdições e dá outras providências. O projeto 
de desmembramento foi aprovado durante a Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças do 
Sistema Conselhos de Psicologia, APAF, realizada nos dias 15 e 16 de maio de 2010, em Brasília-DF. 

Conselho terá expediente alterado no dia 23 de julho 

As atividades do Conselho serão interrompidas no dia 23 de julho, sexta-feira, o dia todo, devido ao 
treinamento das (os) funcionárias (os) e o gerenciamento das informações contábeis, fiscais, e tributárias desta 
autarquia (Sispat - Sistema de Patrimônio). Retornaremos com o expediente normal no próximo dia 26 de 
julho, segunda-feira. Lembrando que nosso horário de funcionamento vai das 9h às 17h30min, de segunda-
feira à sexta-feira. 

Evento preparatório para o I PISINEP será transmitido no CRP-03 

No dia 30 de julho haverá um evento preparatório no CRP-06 (São Paulo) para divulgar o I Encontro Nacional 
de Psicólogas (os) Negras (os) e Pesquisadoras (es) sobre Relações Inter-raciais e Subjetividade no Brasil 
(PSINEP) agendado entre os dias 13 e 15 de outubro de 2010, no Departamento de Psicologia Social e do 
Trabalho da Universidade de São Paulo. O evento é uma iniciativa do CRP-06 e conta com o apoio do CRP-03 
que disponibilizará o auditório do Conselho para a transmissão do debate on line. Clique aqui e veja a 
programação.  

 
 
30 de julho de 2010 (sexta-feira)  
Horário: 19h00 às 22h30 
Local: Auditório do Conselho Regional de Psicologia Bahia / Sergipe 
Endereço: Rua Aristides Novis, 27, Federação, Salvador, BA. 
 



Compareça e discuta conosco! 

Encontro dos Psicólogos Sem Fronteiras no CRP-03 

No dia 13 de agosto, às 19h, no CRP-03, haverá uma reunião do grupo de Psicólogos Sem Fronteiras da 
Bahia que apresentará seus princípios e propostas de atuação. Psicólogos sem Fronteiras é uma organização 
humanitária, articulada coletivamente, e que tem por missão construir redes colaborativas e cooperativas, 
locais, nacionais e internacionais, que visem acolher e enfrentar o sofrimento humano tornando públicas as 
situações enfrentadas pelas populações atendidas.  Contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura 
participativa, emancipatória que reúna forças na construção de um debate que implique a sociedade civil e o 
Estado na garantia de direitos da pessoa humana. Para saber mais acesse: 
http://psicologossemfronteirasbahia.org e http://twitter.com/psisemfront_ba. 

Subsede Sudoeste promove "Psicólogos no CRAS: afirmando práticas, conquistando referências" 

A Comissão de Interiorização do CRP-03 e a Subsede Sudoeste realizarão o evento “Psicólogos no CRAS: 
afirmando práticas, conquistando referências” no dia 24 de julho de 2010, às 14h30min, na Casa do Médico – 
Rua Siqueira Campos, 646, Recreio, Vitória da Conquista-BA. 



 

Convite as (aos) psicólogas (os) da Subsede Recôncavo 

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região BA/SE, através da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 
e da representante da Biblioteca do CRP-03, convida a todas (os) as (os) psicólogas (os) que fazem parte da 
Subsede Recôncavo para participarem de um encontro de atualização profissional no dia 29 de julho de 2010, 
às 18h30min, no Hotel Portal da Princesa – Avenida Sampaio, n°641, Centro, Feira de Santana/BA. 
Este encontro integra uma das ações previstas no projeto de visita às Subsedes que vem sendo realizado pelo 
CRP-03 e que contemplará o município de Feira de Santana entre os dias 26 e 28 de julho de 2010. Entre em 
contato com a (o) representante da sua subsede e inscreva-se para participar deste momento de atualização 
profissional! Subsede Recôncavo: poloreconcavo@crp03.org.br. 

Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 promoverá evento 



 

A Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 promoverá o evento Psicologia e Direitos Humanos, no dia 14 de 
agosto deste ano. Aguarde mais informações. 

Assembléia Geral Ordinária 

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região (Bahia e Sergipe), no uso de suas atribuições legais, 
convoca os Psicólogos inscritos neste Órgão de Classe para a Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 
21.08.10 às 9 horas em primeira convocação e às 9:30 horas em segunda convocação, para, de acordo com a 
lei Federal 5.766 de 20.12.1971, Art. 24, alíneas c e d, apreciar e aprovar a Previsão Orçamentária, definir a 
anuidade de 2011 e o que ocorrer. 
A referida Assembléia realizar-se-á na sede do Conselho Regional de Psicologia, na Rua Professor Aristides 
Novis, 27 - Federação, Salvador - Ba.  

 
Salvador, 15 de julho de 2010. 

 
Luciana França 

                                                             Conselheira Presidente CRP-03 

Agenda do CRP-03. Participe! 

29 de julho: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais às 19h, no CRP-03. Informações: 
gtprr@crp03.org.br.  
14 de agosto: Psicologia e Direitos Humanos, no CRP-03. Aguarde informações.  

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no site do CRP-03 - 
www.crp03.org.br  
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