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Por decisão da gestão do XII
Plenário do CRP-03, a escolha da
marca símbolo do Conselho Re-
gional de Psicologia – 3ª Região
BA - SE será feita entre as(os)
profissionais inscritas(os) na
autarquia. A votação estará dis-
ponível entre 11 e 22 de agosto
no site www.crp03.org.br. Para
votar, é necessário digitar o pri-
meiro e último nome da(o) profis-
sional e seu número de CRP. Só
será permitido um voto por núme-
ro de CRP.

Em votação, estão três propos-
tas de logomarca, todas elabora-

Nova logomarca do
CRP-03 em votação

Agosto é o mês de abertura das ati-
vidades do Sistema Conselhos de Psi-
cologia pelo Ano da Educação. O CRP-
03 deu início aos eventos preparatóri-
os com os Seminários Permanentes
para Pensar a Educação, iniciativa do
GT de Psicologia e Educação, da Co-
missão de Direitos Humanos, e do Cen-
tro de Referência Técnica em Psicolo-
gia e Políticas Públicas (CREPOP).

Os seminários têm o objetivo de esti-
mular os debates sobre as políticas de
educação, bem como discutir o papel
da(o) psicóloga(o) na área e a formula-
ção de referências para a prática profis-
sional. O ciclo de seminários começou
em junho e o próximo encontro está mar-
cado para 16 de agosto, a partir das 10
horas, e terá a “Medicalização e o olhar
medicalizante sobre o processo de
escolarização” no centro dos debates,
mediados pela psicóloga Lygia Viégas,
doutora em psicologia escolar pela USP.

No dia 23, as discussões tratarão do
tema “Narrativas de histórias de vida,
uma experiência na educação”, com o
apoio do professor Elizeu Clementino,
doutor em educação pela FACED/UFBA,
na mediação. No dia 6 de setembro, os
debates abordarão a “Política Nacional
de Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva”, com a media-
ção da psicóloga Nelma Galvão, mestra
em educação pela FACED/UFBA.

As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas através do e-mail: crepop03
@gmail.com ou pelo telefone: 3247-
6716. Sua participação é fundamental!

das por designers profissionais. A
logomarca escolhida será apre-
sentada à categoria no dia 27 de
agosto, durante as atividades de
comemoração pelo Dia da(o)
Psicóloga(o) e será posteriormen-
te utilizada para reformular o layout
dos canais de comunicação do
CRP-03 com as(os) profissionais.

No primeiro semestre de 2008,
o Conselho Regional de Psicolo-
gia iniciou um processo de atuali-
zação de identidade visual de to-
das as suas mídias de comunica-
ção. Sua colaboração nesta eta-
pa é muito importante! Participe!

Seminários debatem
propostas para o ano da
Educação na Psicologia
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Prestação de contas
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DE JAN a JUN 2008

RECEITAS CORRENTES
Receitas de Contribuição 954.952,50
Receitas Patrimoniais 850,00
Receitas  de Serviços 24.139,53
Transferências Correntes 39.255,37
Outras Receitas 17.730,99
TOTAL RECEITAS CORRENTES 1.036.928,39
DESPESAS DE CUSTEIO
Pessoal e Encargos Trabalhistas 128.974,69
Materiais de Consumo 6.913,98
Serviços Prestados Pessoa Física 18.030,35
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 25.664,65
Serviços de Energia, Água, Telefonia e Postagem 36.551,65
Manutenção e Conservação de Equipamentos 1.048,97
Diárias, Passagens e Hospedagens 50.372,51
Publicações e Serviços Gráficos, Reprografia e Áudio 12.209,38
Custas Judiciais, Taxas e Despesas Bancárias 11.941,06
Indenizações, Restituições e Reposições 12.981,53
Locação de Bens Imóveis, Móveis e Seguros em Geral 46,00
Seleção e Treinamento de Pessoal 2.148,90
Transportes e Encomendas 12.627,70
Congressos, Fórum e Eventos 2.170,00
Outras Despesas de Pronto Pagamento 4.978,52
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO 326.659,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Repasse Cota Parte, Revista e Fundo de Seção ao CFP 263.376,54
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Obras e Instalações 0,00
Máquinas, Motores e Equipamentos 199,00
Mobiliário em Geral 2.958,30
Equipamentos de Informática 7.888,00
Outros Bens 0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS 11.045,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Amortização de Empréstimo ao CFP 30.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 41.045,30

ANA MARIA MORAES CRUZ             MANOELITA MOTA DOS SANTOS
 Contadora CRC/BA 18977                        Conselheira Tesoureira

Profissionais indicam
novas(os) representantes

para pólos
O processo de renovação dos re-

presentantes do CRP-03 nos pólos
chegou ao fim com a etapa de Vitó-
ria da Conquista, realizada em 9 de
agosto. A reunião aconteceu na
Casa do Médico – Rua Siqueira
Campos, s/n, Vitória da Conquista
– e indicou um representante oficial
e um substituto para representar
as(os) profissionais e encaminhar
as demandas locais levantadas no
encontro. O contato com os novos
representantes pode ser feito pelos
e-mails: Pólo Barreiras -
polobarreirascrp03@veloxmail.
com.br, Pólo Feira de Santana -
polofeiracrp03@ veloxmail.com.br,
Pólo Santa Cruz - polscruzcrp03@
veloxmail. com.br, Pólo Extremo Sul
- poltfreitascrp03@ veloxmail.com.br,
Pólo Vitória da Conquista -
polovconquista@veloxmail. com.br.

Nos encontros realizados, as(os)
psicólogas(os) presentes aproveita-
ram a oportunidade para discutir pro-
jetos de trabalhos específicos para
a região e alguns pontos do Manual
de Orientação e Fiscalização.

Com o fim dessa etapa, a Comis-
são de Interiorização começa a pla-
nejar o encontro para capacitação
desses profissionais que represen-
tam o Conselho em suas regiões. A
atividade está pré-agendada para
26 e 27 de setembro. Também está
em estudo a criação de novos pó-
los para a Bahia.

A Comissão de Saúde, em parceria com a Escola Estadual de Saúde Pública
da SESAB, a ABEP e o Departamento de Psicologia da UFBA, promove o “1º
Encontro de Psicólogas(os) que atuam no SUS”, destinado à profissionais
de Psicologia que atuam na rede própria das secretarias estadual e municipais
de saúde. O encontro acontece no dia 29 de agosto, no auditório da Faculdade
de Educação da UFBA, no Vale do Canela, a partir das 8 horas. A programação
do encontro inclui uma conferência sobre o trabalho da(o) psicóloga(o), os prin-
cípios e diretrizes do SUS, além da realização de oficinas temáticas. As inscri-
ções podem ser feitas pelo endereço www.saude.ba.gov.br/eesp/psisus

A proposta do encontro é realizar um mapeamento de onde estão e o que
estão fazendo as(os) psicólogas(os) que atuam na rede própria do SUS,
tendo em vista a expansão dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
por todo o estado da Bahia e a contratação de mais de 150 psicólogas(os)
pela SESAB nos últimos dois anos.

Psicólogas(os) do SUS discutem
propostas para a área Recadastramento

Nacional previsto
para setembro

De acordo com o Conselho Fe-
deral de Psicologia (CFP), a previ-
são é de que os Conselhos Regio-
nais recebam orientações sobre o
recadastramento das(os) profissio-
nais em meados de setembro. A
medida irá facilitar o acesso das(os)
profissionais aos seus dados e pos-
sibilitará a atualização permanente
dos mesmos. A(o) psicóloga(o)
deve ficar atenta(o) aos próximos
informes do CRP.
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Dia 21: Palestra “Processos emoci-
onais do adoecer”, promovida pelo
Complexo Hospitalar Universitário
Professor Edgard Santos. O evento
acontece no anfiteatro do HUPES, a
partir da s 16 horas. Entrada franca.
Informações: (71) 3339-6259 ou
psicologia.hupes@yahoo.com.br
Dia 22: No dia 22 de agosto, a atenção
das(os) psicólogas(os) estarão volta-
das para o Simpósio de Psicologia,
promovido pela Faculdade Regional da
Bahia (UNIRB) com apoio do CRP-03.
Além da palestra sobre “Muldis-
ciplinaridade no Hospital”, ministra-
da pela psicóloga Bellkiss Romano,
acontecerá a mesa-redonda “Acesso
da População X Inserção da(o)
Psicóloga(o) nas Instituições de
Saúde”, que terá contribuições das psi-
cólogas Conceição Casulari, Léa Pe-
reira e Bellkiss Romano e da médica
Verônica Esteves. As palestras acon-
tecem a partir das 8h40min, na UNIRB,
em Patamares – Salvador (BA).
Dia 27: Em Sergipe, as comemora-
ções pelo Dia da(o) Psicóloga(o) se-
rão marcadas pela palestra da ex-
presidente do CFP, Ana Bock, no
evento promovido pela Faculdade
Pio Décimo com apoio do CRP-03,
Seção Sergipe. O encontro aconte-
ce às 18h30min, no auditório da fa-
culdade. Informações: (79) 9911-
4600 ou 8801-2272.
Dia 28: A Faculdade de Tecnologia
e Ciências de Salvador (FTC) reali-
za a Mesa redonda: “Psicologia e
Mercado de Trabalho”, no auditó-
rio Astor Pessoa, a partir das 9 ho-
ras. O encontro contará com pales-
tras das psicólogas Úrsula Iglesias,
Silvia Carla Teles Barbosa e Simone
Miranda Chaves.
Dia 29: Encerrando as comemora-
ções pela semana da(o) psicólo-
ga(o), o CREPOP e a Comissão de
Saúde do CRP-03, em parceria com
o Governo da Bahia e outras enti-
dades, realiza no dia 29 agosto, a
partir das 8 horas, na Faculdade de
Educação da UFBA,  o 1º Encontro
de Psicólogas que atuam no SUS.
As inscrições podem ser feitas pelo
endereço: www.saude.ba.gov.br/
eesp/psisus. Outras informações:
inscricaopsisus@gmail.com
Dia 01 (Setembro): O CRP-03 pro-
move mais uma edição do Cine-De-
bate, desta vez na Sala de Arte da
UFBA. O evento começa às 19 ho-
ras. Entrada gratuita para psicó-
logas(os) que apresentarem a car-
teira do CRP. Informações: (71)
3247-6716.

Profissionais, participem
da Semana da(o) Psicóloga(o)!

O Conselho Regional de Psicologia agendou uma série de eventos que

contemplam diversas áreas de atuação para a semana em comemoração

ao Dia da(o) Psicóloga(o). Confira o que já está planejado e compareça!

Outras atividades também serão divulgadas pelos Boletins Eletrônicos.

Atividades em
outras instituições

27

No Dia da(o) Psicóloga(o), 27 de agosto, as atividades do
CRP-03 começam a partir das 8h30min, com um café da ma-
nhã em comemoração à data, oportunidade em que serão en-
tregue as carteiras profissionais às(aos) novas(os) inscritas(os)
no Conselho. Ainda no início da manhã, será lançada a nova

logomarca do CRP-03, escolhida entre as(os) psicólogas (os) cadastradas(os).
Às 10 horas, a categoria se reúne para debater o tema “Psicologia,

Políticas Públicas e as ações do CRP-03”, momento em que serão dis-
cutidos o projeto local do CREPOP e das ações das Comissões e Gts
desenvolvidas para cuidar da profissão com compromisso social.

A mostra sobre “Psicologia, Políticas Públicas e Direitos Humanos”
será aberta a partir das 16 horas e contará com uma palestra sobre o tema.
Às 19 horas, o CRP-03 realiza a palestra “Psicologia na Educação: tra-
balhando a serviço de que(m)?” em comemoração ao Ano da Educação
na Psicologia, e, na sequência promove o lançamento da Campanha Naci-
onal dos Direitos Humanos “Nenhuma forma de violência vale a pena”.

Durante todo o dia, também serão exibidos vídeos relacionados à práti-
ca da(o) psicóloga(o) e a exposição de banners sobre a atuação das Co-
missões e Grupos de trabalho do XII Plenário do CRP-03.

O CRP-03 sedia a transmissão do debate on-line “Edu-
cação para os Direitos Humanos e as contribuições da
Psicologia: destaques regionais”, Associação Brasileira
de Ensino de Psicologia – ABEP e do Conselho Federal de
Psicologia, com o apoio da Secretaria de Educação Conti-

nuada, Alfabetização e Diversidade do MEC e da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República. A proposta é a discutir a
incorporação da temática dos direitos humanos na formação das(os)
psicólogas(os) com profissionais locais e de outras regiões. Venha. A
Comissão de Direitos Humanos espera por você no dia 21 de agosto, a
partir das 9h30min. Compareça!

21

No sábado, dia 23 de agosto, a categoria se reúne para
discutir o tema “Narrativas de histórias de vida, uma expe-
riência na educação”, durante os Seminários Permanentes
para Pensar a Educação, promovido pelo Centro de Referên-
cia Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) e
a Comissão de Direitos Humanos, através do GT de Psicolo-
gia e Educação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail
crepop03@gmail.com. Informações: (71) 3247-6716, Ramal 215.

23

Para o dia seguinte, 28 de agosto, o CRP-03 programou a
realização da mesa-redonda “A formação da(o)
psicóloga(o) organizacional e suas possibilidades de
atuação”, com contribuições das psicólogas Sônia Bahia e
Walquíria Camarotti e o psicólogo Carlos Linhares. A ativi-
dade acontece no CRP-03, a partir das 18 horas. Maiores
informações pelo telefone: (71) 3247-6716.

28
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As instituições participantes do Movimento Pró-Conferência Nacio-
nal de Comunicação, o qual é integrado pelo Conselho Federal de Psi-
cologia e Sistema Conselhos, dentre outros, estão recebendo assina-
turas em favor da convocação da Conferência Nacional de Comunica-
ção. A expectativa é de que sejam recolhidas 100 mil assinaturas até o
final de agosto.

O CRP-03 convida as(os) psicólogas(os) a participarem dessa
mobilização, que tem como principais metas a democratização dos
meios, a garantia do direito humano à comunicação e a uma informação
de qualidade. Faça valer esse direito. Participe!

Para colaborar com a mobilização é necessário acessar o site
www.petitiononline.com/pcom2009 e clicar no botão logo abaixo do texto
informativo do abaixo-assinado: “Click here to sign petition”. Na seqüên-
cia, será aberta uma página solicitando o nome, o endereço de e-mail e
o número de identidade (dados obrigatórios) do participante do abaixo-
assinado. Após preencher os campos, é necessário clicar no botão
“Preview your signature” e depois em “Approve Signature” para confir-
mar sua assinatura.

AGOSTO

Dia 12: Reunião GT Combate Homofobia, às
19 horas, na sede do CRP-03.

Dia 14: Reunião do GT de Saúde Suplementar,
às 19h30min, na sede do CRP-03.

Dia 14: Oficina “Psicologia e Produção de Sub-
jetividades através da Mídia”, promovida pela
Comissão de Comunicação na 1ª Conferência
Estadual de Comunicação, no Hotel Bahia Sol,
Patamares, das 14h às 18h. Inscrições:
inscricaoeventoscrp03@gmail.com

Dia 15: Reunião das(os) Psicólogas(os) que
atuam na área jurídica, às 18 horas, na sede do
CRP-03.

Dia 15: Capacitação para uso da plataforma
BVS, na sede do CRP-03, a partir das 14 horas.

Dia 16: Seminários Permanentes para Pensar a
Educação, com o tema “Medicalização e o olhar
medicalizante sobre o processo de escolarização”,
das 9h às 14h, na sede do CRP-03.

Dia 21: Debates online: “Educação para os Di-
reitos Humanos e as contribuições da Psicolo-
gia: destaques regionais”, transmitido pelo
http://www.pol.org.br, com transmissão ao vivo
na sede do CRP-03.

Dia 22: Simpósio de Psicologia da Saúde, pro-
movido pela UNIRB com apoio do CRP-03, das
7:30h às 12h, na sede da UNIRB, em Patama-
res, Salvador (BA).

Dia 23: Seminários Permanentes Pensando a
Educação com o tema “Narrativas de histórias
de vida, uma experiência na educação”, das 9h
às 14h, na sede do CRP-03. Inscrições:
crepop03@gmail.com ou (71) 71 3247-6716

Dia 25: Cine-debate na Sala de Arte da Ufba, às
19 horas. Outras informações: (71) 3247-6716

Dia 26: Reunião GT Combate Homofobia, às
19 horas, na sede do CRP-03.

Dia 27: Palestra com a psicóloga Ana Bock, ex-
presidente do CFP,  promovida pela Faculdade
Pio Décimo e o CRP-03, Seção Sergipe, a partir
das18h30min, na Faculdade Pio Décimo. Infor-
mações: (79) 9911-4600 ou 8801-2272.

Dia 28: Mesa-redonda “A formação da(o)
psicóloga(o) organizacional e suas possibilidades
de atuação”, às 18 horas, na sede do CRP-03.

Dia 29: I Encontro de Psicólogas(os) que atu-
am no SUS, das 9h às 17h, no auditório da Facul-
dade de Educação da UFBA, Campus do Canela.
Inscrições: www.saude.ba.gov.br/eesp/psisus

Acompanhe a agenda do CRP-03, divul-
gada semanalmente nos boletins eletrôni-
cos e no site, e participe dos debates!

Caso não esteja recebendo o Bole-
tim Eletrônico do CRP-03, envie seus
dados (nome completo, número de
CRP, e-mail e área de atuação) para
comunicacaocrp03@veloxmail.com.br

CRP-03
Agenda do

No dia 14 de agosto, a partir das
14 horas, a categoria está convida-
da a participar da Oficina “Psico-
logia e Produção de Subjetivida-
des através da mídia”, desenvol-
vida pelo CRP-03 em parceria com
o Conselho Federal de Psicologia.
Para participar das atividades é ne-
cessário se inscrever pelo e-mail
inscricaoeventoscrp03@gmail.com.
O evento acontece durante o pri-
meiro dia da 1ª Conferência Esta-
dual de Comunicação, que será re-
alizada no Hotel Bahia Sol, em Pa-
tamares, Salvador-BA, entre 14 e
16 de agosto.

A oficina será ministrada pela
conselheira do CFP, Roseli Goffman,
e pelo psicólogo Ricardo Moretzsohn,
que concorre a uma das cinco va-
gas da sociedade civil no Conselho
de Comunicação Social. Além da ofi-
cina, também serão exibidos vídeos

CRP-03 realiza
oficina na
Conferência Estadual
de Comunicação

que tratam de temas relacionados à
psicologia e mídia.

A 1ª Conferência Estadual de
Comunicação Social é uma inici-
ativa que visa garantir o direito
humano a comunicação a partir da
discussão de novas propostas de
políticas públicas para a área. O
Estado é o primeiro do país a pre-
parar a Conferência e, por isso,
servirá de referência e instrumen-
to de pressão para a convocação
da etapa nacional.

Durante as etapas territoriais, re-
alizadas entre junho e agosto, o
CRP-03 entrou em contato com
profissionais que residem nessas
regiões, convidando-os a participa-
rem de discussões como a regula-
mentação do conteúdo e da faixa
etária da programação televisiva,
bem como o fortalecimento da re-
lação subjetividade-mídia.

Abaixo-assinado pede
convocação da Conferência
Nacional de Comunicação



5

15 de agosto é
o dia nacional

da BVS-PSI

Durante a Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais (GLBTT), ocorrida no início do mês de junho, em
Brasília, psicólogas(os), líderes de movimentos GLBTT e antropólogas(os)
se reuniram para acompanhar o lançamento da cartilha que aborda a ado-
ção de crianças por casais homossexuais. Na Bahia o lançamento acon-
tece no dia 27 de agosto, a partir das 19 horas na sede do Conselho.

A publicação “Adoção: um direito de todos
e todas”, lançado pelo Conselho Federal de
Psicologia (CFP), é fruto do trabalho de diver-
sas(os) psicólogas(os) envolvidas(os) com
a defesa dos direitos humanos e a garantia
da igualdade e da cidadania dos homosse-
xuais. A cartilha tem como objetivo a des-
construção de preconceitos e estereótipos,
além de ressaltar a inexistência de relações
teórico/científicas às quais condicionem a ori-

entação sexual como fator determinante para o exercício da parentalidade.
O lançamento da cartilha representa um marco na história da Psicologia,

que só em 1999, através de uma Resolução do CFP, passou a reconhecer
a ausência de transtornos mentais relacionados com a homossexualidade.

CFP publica cartilha sobre adoção
de crianças por casais homossexuais

Após a participação nas etapas Es-
tadual e Nacional da Conferência
GLBT, o GT de Combate a Homo-
fobia, integrante da Comissão de Di-
reitos Humanos do CRP-03, inicia o
segundo semestre com uma nova di-
nâmica de atividade. As reu-
niões do grupo, realizadas
quinzenalmente às terças-
feiras, agora são divididas
em dois momentos: o pri-
meiro encontro do mês é
destinado a estudos espe-
cíficos, relacionados às dis-
cussões do GT, e o segun-
do fica reservado às de-
mais atividades do grupo.

A nova proposta de estudo faz parte
dos aperfeiçoamentos das ações do
grupo e visa estimular o questio-
namento e a produção de textos. Até
o momento, a história do movimento
homossexual no país foi o tema abor-
dado pelas(os) participantes, que pla-
neja outras ações com o GT Mulhe-
res, Relações de Gênero e Psicologia
para os próximos meses.

GT de Combate a
Homofobia aperfeiçoa
métodos de trabalho

SETEMBRO

Dia 04: Reunião do GT de Saúde Suplementar,
às 19h30min, na sede do CRP-03.

Dia 06: Seminários Permanentes para Pensar a
Educação, com o tema “Política Nacional de Educa-
ção Especial na perspectiva da Educação Inclusi-
va”, das 9h às 14h, na sede do CRP-03. Informa-
ções: crepop03@gmail.com ou (71) 71 3247-6716

Dia 09: Reunião GT Combate Homofobia, às 19
horas, na sede do CRP-03.

Dia 11: Debates online: “Formação nos cursos de
Psicologia e o desenvolvimento da cultura de Direitos
Humanos”, transmitido pelo http://www.pol.org.br,
com transmissão ao vivo na sede do CRP-03.

Dia 18: Reunião do GT de Saúde Suplementar,
às 19h30min, na sede do CRP-03.

Dia 23: Reunião GT Combate Homofobia, às 19
horas, na sede do CRP-03.

Dia 25: Debates online: “Desafios para a Psico-
logia no cenário das violações dos Direitos Huma-
nos”, transmitido pelo http://www.pol.org.br, com
transmissão ao vivo na sede do CRP-03.

CRP-03
Agenda do

Acompanhe a agenda do CRP-03, divul-
gada semanalmente nos boletins eletrôni-
cos e no site, e participe dos debates!

Caso não esteja recebendo o Bole-
tim Eletrônico do CRP-03, envie seus
dados (nome completo, número de
CRP, e-mail e área de atuação) para
comunicacaocrp03@veloxmail.com.br

O CRP-03 investe na ampliação e otimização física
da Seção Sergipe. O novo espaço (ao lado da Seção)

será inaugurado em breve. Aguardem!

Profissionais e estudantes de Psicolo-
gia estão convidados para as atividades
pelo Dia Nacional da BVS-PSI, que será
comemorado no dia 15 de agosto. Na
Bahia, as atividades pela data estarão con-
centradas no auditório do CRP-03, onde acon-
tece uma capacitação para uso do site da Biblioteca Virtual em Saúde -
Psicologia (www.bvs-psi.org.br). Às 14 horas, o Conselho retransmite a
capacitação virtual ministrada pela psicóloga Maria Imaculada Sampaio. Na
seqüência, os participantes realizarão uma oficina presencial, para aperfei-
çoar os conhecimentos sobre a navegação e acesso ao conteúdo do site.

A BVS-PSI é um site para aprimoramento dos conhecimentos teóricos e
práticos da Psicologia. Seu conteúdo é composto atualmente pelos Fóruns
de Entidades de Psicologia, Biblioteca Dante Moreira Leite, Conselho Federal
de Psicologia, REBAP, Editores (Index Psi – livros e periódicos – e PEPSIC),
cursos de graduação e pós-graduação, BIREME e o usuário da informação.

O evento reunirá também representantes das faculdades de psicologia da
Bahia, que atuarão como multiplicadores em seus locais de trabalho. A pro-
posta é trabalhar em conjunto com as coordenadorias dos cursos de Psicolo-
gia. Maiores informações (71) 3247-6716 ou comformcrp03@veloxmail.com.br
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Direitos humanos no
ensino da Psicologia

A incorporação da temática dos di-
reitos humanos na formação das psi-
cólogas e psicólogos e o fortaleci-
mento do compromisso social assu-
mido pela Psicologia como ciência e
profissão são os objetivos principais
dos Debates On-line sobre Direitos
Humanos e Ensino da Psicologia,
transmitidos pelo site www.pol.org.br.
O CRP-03, através das Comissões
de Direitos Humanos e Formação,
estará retransmitindo o debate no au-
ditório do Conselho e estimulando o
desenvolvimento de propostas locais
sobre o tema.

A atividade é promovida pela Asso-
ciação Brasileira de Ensino de Psico-
logia (ABEP) e pelo Conselho Federal
de Psicologia, com o apoio da Secre-
taria de Educação Continuada, Alfa-
betização e Diversidade do MEC e da
Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos da Presidência da República.

Os próximos debates acontecem
nos dias: 21 de agosto, com o tema
“Educação para os Direitos Hu-
manos e as contribuições da Psi-
cologia: destaques regionais”; 11
de setembro, com debate sobre a
“Formação nos cursos de Psico-
logia e o desenvolvimento da cul-
tura de Direitos Humanos”; e 25
de setembro, quando serão discu-
tidos os “Desafios para a Psico-
logia no cenário das violações
dos Direitos Humanos”. Venha
assistir aos debates com outras(os)
profissionais no CRP-03!

O aniversário dos 18 anos do
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) foi comemorado com

manifestações de entidades baianas e sergipanas que trabalham com
temas relacionados à infância e adolescência.

Salvador sediou o Ato Público promovido pelo Fórum Estadual de De-
fesa da Criança e Adolescente (Fórum DCA-BA), que reuniu os conse-
lhos regionais de Psicologia e Serviço Social e os conselhos Estadual e
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CECA e CMDCA),
além de grupos de dança, teatro e música. As atividades aconteceram
na Praça da Piedade, no dia 11 de julho.

Em Aracaju, organizações da sociedade civil e do governo realizaram
uma caminhada na praia de Atalaia. Além do CRP-03, estiveram presen-
tes representantes do Ministério Público, do Fórum DCA-SE, do Sindica-
to dos Jornalistas, da OAB, dos conselhos estaduais e municipais de
defesa da criança e do adolescente e da Secretaria de Inclusão Social
do Estado e Município. Ao final da caminhada, as(os) participantes distri-
buíram panfletos e fizeram manifestações na frente de bares, pousadas
e hotéis, sobre a urgência do combate ao abuso sexual contra crianças e
adolescentes, e a prostituição infantil.

Ato público e
caminhada pelos
18 anos do ECA

Mobilização em torno
da Saúde Suplementar

O CRP-03, através do GT de Saú-
de Suplementar (GTSS), integrante
da Comissão de Saúde, encaminhou
um ofício ao Conselho Federal de Psi-
cologia (CFP), após as discussões
do primeiro semestre de 2008.

No ofício, é sugerida a criação de
um canal de negociação entre a ca-
tegoria e a ANS, além da atualização
da tabela de honorários, para que esta
sirva de referência à(ao) psicóloga(o)
em sua negociação com os planos
de saúde.  Ainda foi discutida a cria-
ção de uma campanha nacional para
esclarecimento da população acerca
de seus direitos aos serviços de Psi-
cologia entre os oferecidos pelas ope-
radoras de planos de saúde.

Contatos do CRP-03
(71) 3247-6716 / (79) 3214-2988
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