
“Relações Raciais” é o título da primeira além de dar maior visibilidade ao debate sobre vagas são limitadas.  Informações e inscrições: 
publicação elaborada pela Comissão de as desigualdades sociais e raciais e aos impactos comdh@crp03.org.br ou gtrr@crp03.org.br. 
Direitos Humanos do CRP-03, através do resultantes. Trata-se de um guia de livros, publi- O CRP-03 atua de forma sistemática nessa 
Grupo de Trabalho em Psicologia e Relações cações on-line, filmes e locais onde pesquisar, discussão dentro do Sistema Conselhos de 
Raciais. O lançamento acontece no dia 25 de como museus, institutos e sites. Psicologia. Desde fevereiro de 2007, o GT de 
novembro, às 19 horas, no auditório do No dia seguinte, 26 de novembro, a cate- Psicologia e Relações Raciais da Comissão de 
Conselho. goria está convidada para a oficina “Vivência Direitos Humanos tem convidado as(os) psi-

A cartilha tem o objetivo de auxiliar psicó- sobre consciência negra”, promovida pelos cólogas(os), em suas diversas áreas de atu-
logas(os) e outras(os) profissionais na busca GTs Relações Raciais e Psicologia e Relações de ação, para colaborarem com suas expe-
por materiais de referência que possam sub- Gênero e Psicologia, ambos da Comissão de riências no trato das questões raciais que 
sidiar o entendimento e implicações do dis- Direitos Humanos. A oficina acontece às 19 surgem na prática profissional. Participe das 
curso psicológico numa sociedade racializada, atividades!horas, também na sede do Conselho, mas as 

Cartilha amplia debates no mês da Consciência Negra

Receba a programação
 do CRP-03 no seu e-mail

O Boletim Eletrônico do CRP-03 está de 
cara nova para valorizar a logomarca que você 
ajudou a escolher. Mais interativo, o boletim 
permite o envio da programação semanal do 
Conselho e, em breve, estará interligado ao 
conteúdo do novo site.

Caso não esteja recebendo o Boletim 
Eletrônico, envie seus dados (nome completo, 
número de CRP, cidade, área de atuação) para 
comunicacao@crp03.org.br e fique por 
dentro!

Psicologia em situações de 
emergências e desastres

O Conselho Regional de Psicologia sediará, 
dia 27 de novembro às 19 horas no auditório 
do CRP-03, a palestra “A política Nacional de 
Defesa Civil e a atuação dos Psicólogos nas 
Emergências e Desastres”, ministrada pela 
psicóloga Daniela Lopes, atuante na Secretaria 
Nacional de Defesa Civil e consultora da 
Organização Pan-americana pela Saúde 
Mental em Situações de Emergências e 
Desastres. O objetivo é divulgar como as(os) 
psicólogas(os) podem contribuir com suas 
intervenções e técnicas em momentos críticos. 

A(o) psicóloga(o) que optar por essa área 
pouco conhecida atuará com profissionais dos 
mais diversos campos, realizará intervenções 
junto às pessoas afetadas diretamente pelo 
desastre e seus familiares, além de analisar a 
dimensão subjetiva que envolve situações de 
estresse. A entrada é gratuita e não é necessária 
a realização de inscrição prévia. Informações: 
(71) 3247-6716.
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O Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) já 
começou a quarta e última pesquisa de 2008: a 
atuação profissional de psicólogas(os) em 
serviços da atenção básica à saúde. Para 
colaborar com o levantamento nacional de 
informações sobre a prática psicológica nesse 
campo, é necessário preencher o questionário 
on-line disponível no site do CREPOP – 
http://crepop.pol.org.br. As informações 
prestadas serão mantidas em sigilo.

As reuniões presenciais com as(os) psicólo-
gas(os) acontecem em dezembro. Sergipe 
sediará o encontro “Políticas públicas e a 
prática da(o) psicóloga(o) em atenção 
básica” dia 5, das 10h às 17h na sede da Seção 
Sergipe, em Aracaju. Na Bahia, as(os) profissi-
onais discutem o tema no dia 12, no mesmo 
horário, na sede do CRP, em Salvador. Para 
maiores informações, entre em contato com a 
equipe do CREPOP: crepo03@gmail.com.

Atenção básica é o foco atual do CREPOP 

Novas sessões do Cine-Debate 
Dois curtas estão na programação de novembro e dezembro do projeto Cine-Debate, ati-

vidade promovida pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). 
Dia 24 de novembro as discussões começam após a exibição de “No coração de Shirley”, curta 
dirigido por Edyala Yglesias, que narra o encontro da prostituta Shirley e do travesti Eva, em 
Salvador. No dia 9 de dezembro é a vez do curta “TV na Laje”, produção da Kabum – Escola de Arte 
e Tecnologia de Salvador. Os filmes serão exibidos às 19 horas, na Sala de Arte da UFBA - Pavilhão de 
Aulas da Canela - PAC. Av. Reitor Miguel Calmon, s/n. Vale do Canela - Salvador – BA. Psicólogas(os) 
têm entrada gratuita mediante a apresentação da carteira do CRP. Aproveite essas oportunidades!

EXPEDIENTE
Conselheiros efetivos: Marilda Castelar (Presidência), Valter Da Mata (Vice-presidência), Manoelita Mota (Tesouraria), Lílian Novais (Secretaria), 
Luciana Barreto, Lúcio Oliveira, Joelma Rosado, Maria Célia Vaz, Rosângela Castro. Conselheiros Suplentes: Andrea Fernandes, Alessandra Almeida, 
Ana Paula Pinheiro, Carlita Bastos, Kueyla Bittencourt, Mirela Iriart, Sylvana Santos, Thiago Pithon e Ubton Nascimento. Jornalista responsável: 
Fernanda Alamino (DRT-BA 2373). Diagramação e projeto gráfico: Dendesign. Impressão: Gráfica Sofset. Tiragem: 5000 mil exemplares.

Inscrições prorrogadas para o concurso público do CRP-03
As (os) interessadas (os) em concorrer às 

vagas para os cargos de nível superior, médio e 
fundamental têm até 30 de novembro para se 
inscreverem no concurso público do CRP-03. O 
edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no 

site www.concepcaoconcursos.com.br. O site 
também disponibiliza materiais de estudo para 
cargos específicos. Outras informações: (71) 
3247-6716.
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Uma série de seminários está agendada para 
acontecer ainda em 2008 em todos os Conselhos 
Regionais do país. Trata-se da campanha 
promovida pelo CFP “Democratização no 
Sistema Conselhos de Psicologia”, que visa 
debater as mudanças propostas pelo Sistema 
Conselhos na Lei 5.766/71 – que cria o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia. 

Venha discutir democratização no Sistema Conselhos

No CRP-03, o debate está marcado para 02 de 
dezembro, às 18h30min.

A proposta é divulgar o papel das(os) psi-
cólogas(os) na organização, fiscalização e ori-
entação profissional, bem como construir 
idéias e projetos que garantam, em lei, as con-
quistas da categoria. A cartilha da campanha 
traz uma série de textos preparatórios, que 

Sede do CRP-03
Rua Aristides Novis, nº 27, Federação. Salvador-
BA. Cep: 40.210-630

Escritório do CRP-03 em Vitória da 
Conquista
Rua Siqueira Campos, nº 646, Recreio. Casa do 
Médico. Vitória da Conquista-BA
CEP: 45.000-000
Tel: (77) 3084-4519

Escritório do CRP-03 na Seção Sergipe
Praça da Bandeira, nº 465, Edf. Clinical Center. 
Aracaju-BA. CEP: 49.010-450
(79) 3214-2988

Novo valor de anuidade definido 
em Assembléia

A Assembléia Geral Ordinária de 2008, 
realizada em 29 de outubro na sede do CRP, 
aprovou o acréscimo de 9,91% ao valor da anui-
dade, que em 2009 passará a R$ 328,18, no qual 
R$ 324,50 correspondem ao valor da anuidade 
e R$ 3,68 ao Fundo de Seção. O encontro teve 

como objetivo cumprir da lei federal 5.766 de 
20.12.1971, Art. 24, alíneas c e d, que prevê a 
análise e aprovação da previsão orçamentária e 
a definição da anuidade para o ano seguinte. Na 
ocasião também foi discutido o planejamento 
de ações do Conselho para o ano de 2009.

Contato com o CRP-03
Telefones gerais em Salvador: (71) 3247-6716, 3332-6168 ou 3245-4585

SETORES RAMAIS
Recepção

Secretaria

Financeiro

Gerência

Assessoria Jurídica

Assessoria de Comunicação

Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)

Comissão de Ética (COE)

CREPOP

FAX

200

201

202

208

213

212

204

207

215 ou 217

205

Endereços

abarcam a evolução e as conquistas da(o) psi-
cóloga(o), a relação entre a ditadura militar 
brasileira e a psicologia, o funcionamento 
democrático do Sistema Conselhos e os 
anexos relacionados à Lei 5.766. A cartilha está 
disponível para download no site do CFP - 
www.pol.org.br.

Começam os preparativos 
para o ano da psicoterapia

O Grupo de Trabalho em Psicoterapia, da 
Comissão de Saúde, retoma suas discussões em 
13 de dezembro, das 8h30min às 12h na sede 
do CRP-03, para discutir as propostas de 
ações locais para 2009: ano da Psicoterapia 
no Conselho Federal de Psicologia. As 
inscrições para o encontro são realizadas pelo 
telefone (71) 3247-6716. Informações: 
gtpsicoterapia@crp03.org.br.

MUDANÇAS NA LEI 5.766/71



Palestra “Política Nacional de Defesa Civil e a atuação da(o) psicóloga(o) em Situações de Emergências e Desastres”, com a psicóloga Daniela Lopes, 
às 19h na sede do CRP-03. Informações: crepop03@gmail.com
Reunião do GT de Saúde Suplementar da Comissão de Saúde, às 19h30min, na sede do Conselho. Informações: gtss@crp03.org.br 

12/12

O CRP-03 promove, nos dias 5 e 6 de 
dezembro, o encontro “Os impactos da 
Publicidade Infantil na Formação das 
Subjetividades”, voltado para psicólogas(os), 
representantes de movimentos sociais e estu-
dantes. A atividade faz parte das ações pro-
postas pelo Sistema Conselhos de Psicologia 
para divulgar o Movimento Pró-Conferência 
Nacional de Comunicação e a campanha 
“Quem Financia a Baixaria é Contra a 
Cidadania”.

Encontro discute efeitos da publicidade nas crianças

Agenda do CRP-03
Leve a nossa agenda para a sua! Participe das atividades e encontros do CRP-03 e colabore com sua experiência!

Seminário Regional “Democratização no Sistema Conselhos de psicologia” - debate sobre a Lei 5766/71, às 18h30min, na sede do Conselho. 
Informações: (71) 3247-6716

Encerramento das inscrições do Concurso Público para o CRP-03.

Oficina “Vivencia Sobre Consciência Negra”, das 19h às 21h, promovido pelos GTs de Psicologia e Relações Raciais e Relações de Gênero e Psicologia, 
ambos da Comissão de Direitos Humanos do CRP-03. Informações: comdh@crp03.org.br ou gtrr@crp03.org.br

Lançamento da cartilha “Relações Raciais”, produzida pelo GT de Psicologia e Relações Raciais da Comissão de Direitos Humanos, às 19h, na sede do 
Conselho. Informações: comdh@crp03.org.br ou gtrr@crp03.org.br  

Reunião do GT de Saúde Suplementar da Comissão de Saúde, às 19h30min, na sede do Conselho. Informações: gtss@crp03.org.br
Reunião Comissão Psicologia e Trabalho, às 18h na sede do CRP-03. Informações: compt@crp03.org.br

Cine-Debate: “No coração de Shirley”, às 19 horas, na Sala de Arte da UFBA Pavilhão de Aulas da Canela – PAC.. Informações: crepop03@crp03.org.br

Palestra “Política Nacional de Defesa Civil e a atuação da(o) psicóloga(o) em Situações de Emergências e Desastres”, com a psicóloga Daniela Lopes, 
às 19h na sede do CRP-03. Informações: crepop03@gmail.com
Reunião do GT de Saúde Suplementar da Comissão de Saúde, às 19h30min, na sede do Conselho. Informações: gtss@crp03.org.br 

CRP fechado para atendimento externo. Elaboração do planejamento estratégico de 2009.
Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, às 18h, na sede do CRP-03. Informações: compt@crp03.org.br

24/11

25/11

26/11

27/11

28/11

30/11

02/12

Reunião do CREPOP com as(os) psicólogas(os) de Sergipe que atuam nos serviços de atenção básica, das 10h às 17h. Informações: crepop03@crp03.org.br
Evento: As Políticas da Mobilidade Humana Incluindo o Trânsito, das 13h30min às 17h, na sede do CRP-03. Informações comht@crp03.org.br 
Encontro “Os impactos da Publicidade Infantil na Formação das Subjetividades” às 18h30min na Sede do CRP 03. Informações: gtpm@crp03.org.br

05/12

11/12

Evento: As Políticas da Mobilidade Humana Incluindo o Trânsito, das 8h às 12h, na sede do CRP-03. Informações comht@crp03.org.br 04/12

Encontro ”Os Impactos da Publicidade Infantil na Formação das Subjetividades”, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na sede do CRP 03. Informações: 
gtpm@crp03.org.br 06/12

Cine-Debate: “TV na Laje”, às 19h horas, na Sala de Arte da UFBA - Pavilhão de Aulas da Canela – PAC. Informações: crepop03@crp03.org.br
Reunião do GT de Psicologia e Relações Raciais da Comissão de Direitos Humanos, às 19h, na sede do CRP-03. Informações: gtrr@crp03.org.br09/12

Reunião do GT de Psicoterapia da Comissão de Saúde, das 8h30min às 12h, no CRP-03. Inscrições pelo telefone: (71) 3247-6716, ramal 212.13/12

 
CRP-03

9912170604/2007-DR/BA

REMETENTE
Conselho Regional de 
Psicologia da 3ª Região
Rua Aristides Novis, 27. 
Federação. 40210-630
Salvador-BA

O evento contará com palestra e debate 
sobre o contexto da democratização da comu-
nicação social no país, além da apresentação das 
campanhas relacionadas ao tema. As conside-
rações da Psicologia sobre essas questões estão 
disponíveis na cartilha “Contribuições da 
Psicologia para o fim da publicidade dirigida a 
crianças”, cujo lançamento local será realizado 
durante o evento. A cartilha já pode ser 
acessada pelo site do Conselho Federal de 
Psicologia, no endereço www.pol.org.br.

Políticas para mobilidade humana
O auditório do CRP recebe nos dias 4 e 5 de dezembro, com início às 14h e às 8h respectiva-

mente, representantes da Delegacia Regional do Trabalho, do Detran (BA), do Conselho Federal de 
Psicologia e das Comissões de Ética e Orientação e Fiscalização do CRP-03 discutem “As Políticas 
da Mobilidade Humana Incluindo o Trânsito”, evento promovido pela Comissão de Mobilidade 
Humana e Trânsito. Os temas em pauta são: avaliação psicológica, psicológica no trânsito, portaria 
n°0691/08 e relações e condições de trabalho. Informações: comht@crp03.org.br


