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O Conselho se propõe a ex-
perimentar novas possibilidades
de comunicação, a fim de fortale-
cer os canais com a categoria e
se preparar para a chegada, em
maior número, de jovens psicó-
logos. Para esse desafio, você
está convidado.

O nosso convite começa pela
escolha de uma proposta de co-
municação, ou seja, a cara que o
CRP-03 vai adotar pelos próximos
anos. Nesse primeiro semestre,
iniciaremos a campanha para atu-
alização da identidade visual do
Conselho, que terá início com a
escolha da logomarca da institui-
ção. Mais que uma escolha de ima-
gem, a campanha estará voltada

Que temas estão em discussão no
Conselho Federal de Psicologia e nos
demais Conselhos Regionais? Quais
políticas públicas, em aplicação ou em
fase de elaboração, precisam ser
acompanhadas de perto pelos psicó-
logos? Que ações o CRP-03 tem de-
senvolvido no âmbito dos Direitos Hu-
manos? Quais serão as prioridades de
implementação das resoluções do VI
CNP (Congresso Nacional da Psico-
logia) em nossa região?

Todas essas questões precisam de
respostas para que o projeto proposto
à categoria seja implementado pela
atual gestão do CRP-03. Nesse senti-
do, diversas reuniões foram e ainda
serão realizadas entre os conselhei-
ros, com os Pólos, o comitê gestor da
Seção Sergipe, o CFP e outras enti-
dades ligadas à Psicologia.

Esse reconhecimento do caminho já
percorrido pelo Sistema Conselhos está
sendo desenvolvido sem interromper o

Confira o que está em

debate no CRP-03
Em atividade há quatro meses, o XII Ple-

nário do CRP-03 promoveu alguns eventos,
atividades e encontros, sendo os mais
marcantes listados abaixo. Acompanhe a
agenda do CRP-03, divulgada quinzenal-
mente nos boletins eletrônicos e no site, e
participe dos debates!

Caso não esteja recebendo o Boletim Ele-
trônico do CRP-03, envie seus dados - nú-
mero do CRP, e-mail e área de atuação -
para   comunicacaocrp03@veloxmail.com.br

Janeiro /2008

Dia 12: Reunião da Comissão de Mobilida-
de Humana e Trânsito
A Comissão de Mobilidade Humana e Trân-
sito se reuniu para discutir a organização
dos que atuam nesta área. O encontro foi
resultante do II Encontro de Médicos e Psi-
cólogos do Trânsito organizado pelo Detran.
Dia 19: Comissão de Interiorização se
reuniu com os Pólos e a Seção Sergipe
em Salvador.
A reunião definiu uma agenda de visitas e
eventos a ser implementada a partir de mar-
ço. Aguardem contatos em suas regiões.
Dias 21, 22 e 24: Solenidades marcam in-
gresso de novos profissionais no CRP
Nestas datas, a Comissão de Orientação e
Fiscalização do CRP-03 realizou reunião de
entrega das carteiras profissionais a 25 no-
vos inscritos.
Dia 24: CRP-03 discutiu a participação na
Conferência Estadual de Comunicação
A Comissão de Comunicação se reuniu para
organizar a participação do CRP na primei-
ra Conferência Estadual de Comunicação e
na Ação Global do Fórum Social Mundial e
do Mercosul. Também foram discutidas as
possibilidades de inserção dos psicólogos
nessa área.
Dia 26: Dia de Mobilização e Ação Global
do Fórum Social Mundial
O Sistema Conselhos de Psicologia partici-
pou das mobilizações internacionais do
Fórum Social Mundial. Em Salvador, foi dis-
tribuído o manifesto sobre a democratiza-
ção da comunicação durante a roda de ca-
poeira organizada pelo coletivo de mulhe-
res capoeirista Mandinga de Mulher.

Uma nova proposta para
a comunicação no Conselho

para a reformulação de todas as
mídias do Conselho: layout do jor-
nal, boletins eletrônicos e impres-
sos, site, etc.

A mudança no visual será
acompanhada de uma nova propos-
ta editorial, dando destaque aos
debates contemporâneos. A idéia
é oferecer informações voltadas
para o engajamento dos psicólogos
com as discussões levantadas pe-
los movimentos sociais e políticas
públicas. Nessa proposta, você
será nosso maior colaborador, dan-
do entrevistas, enviando artigos ou
oferecendo sugestões de temas a
serem abordados. Participe! Infor-
mações: comunicacaocrp03@
veloxmail.com.br

CRP-03 se alinha às discussões
nacionais da Psicologia

ritmo de trabalho das comissões e gru-
pos de trabalho existentes. Outras ati-
vidades também seguiram sua agen-
da: o processo de emissão e entrega
das carteiras profissionais continuou e
hoje estamos com 4.696 inscritos na
Bahia e Sergipe. Foram realizadas, ain-
da, três plenárias ordinárias mensais de
acordo com o cronograma e cinco ple-
nárias extraordinárias, incluindo duas
plenárias de ética e o julgamento de um
processo ético. Confira o box ao lado
com os projetos desenvolvidos nos úl-
timos quatro meses de atividade.

O resultado deste trabalho é o ali-
nhamento das discussões travadas na-
cionalmente nas áreas de atuação do
psicólogo. Algumas já estão presen-
tes nesse Boletim Impresso Especial,
outras serão tratadas na primeira edi-
ção do novo jornal do CRP-03,
construído a partir da colaboração dos
profissionais. Dê sua contribuição nes-
se projeto!



ACONTECEU EM 2007

Setembro

Dia 26 Posse da nova gestão

Outubro

Dia 5: CRP participa de Inspeção Nacio-

nal em asilos

O asilo Vila Fraternidade, localizado no
bairro de Coutos, Salvador, foi inspecio-
nado em determinação ao que dispõe o
Estatuto do Idoso, por representantes do
CRP-03, do Legislativo Estadual, do Con-
selho Federal de Psicologia e do Minis-
tério Público, além do Conselho Regio-
nal de Serviço Social. A equipe consta-
tou a condição precária da instituição:
sem equipamentos de acessibilidade e
atividades direcionadas para os idosos.

Dias 19 e 26: Evento do CREPOP para

psicólogos do CAPS

Os psicólogos que atuam nos Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS) se en-
contraram no evento “Políticas Públicas

em Saúde Mental e a prática do psicó-

logo nos CAPS”. Promovido pelo Cen-
tro de Referência Técnica em Psicolo-
gia e Políticas Públicas (CREPOP) e o
Grupo de Trabalho em Saúde Mental do
CRP-03, o encontro aconteceu no audi-
tório do PAF 1, no Campus Universitá-
rio de Ondina da UFBA, em Salvador. A
iniciativa complementou a ação da pes-
quisa em desenvolvimento no Portal do
CREPOP e contou com a palestra de
Ana Marta Lobosque (ESP-MG), além
da apresentação dos gestores das polí-
ticas públicas e debate com os psicólo-
gos da área.
O mesmo evento foi promovido em
Aracaju, na semana seguinte, no auditó-
rio do Hospital João Alves Filho e contou
com a presença dos Conselheiros do CRP
e dos psicólogos do Estado de Sergipe.

Dia 24: GT Psicoterapia na

Contemporaneidade inicia trabalhos

O primeiro encontro do Grupo de Traba-
lho Psicoterapia na Contemporaneidade,
do CRP-03, teve como objetivo a defini-
ção das bases da proposta de trabalho
e a freqüência dos encontros.
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Democratização da comunicação
mobiliza psicólogos

A comissão de comunicação do
CRP-03 programou para o final de
fevereiro um evento que marca os
41 anos do Ministério das Comuni-
cações. O objetivo é mobilizar a ca-
tegoria, apontando o papel do psi-
cólogo nas discussões travadas na-
cionalmente sobre o tema.

A relevância, poder e responsabi-
lidade dos meios de comunicação
na construção da subjetividade, e
seus efeitos na população brasilei-
ra, sem esquecer do compromisso
com os direitos sociais na profissão,
são temas que permeiam a atuação
do psicólogo. Atento às discussões,
o Conselho Federal de Psicologia
(CFP) promoveu, em 2007, eventos
que destacavam esse desafio para
o profissional. Veja as resoluções
do VI CNP no site do POL, no link
Legislação, Resoluções.

A intervenção dos psicólogos nos
meios de comunicação pode se dar
na regulamentação do conteúdo e
da faixa etária da programação tele-
visiva, bem como no fortalecimen-
to da relação subjetividade-mídia e
na participação de movimentos
pela democratização da comunica-
ção, tais como o Fórum Nacional
pela Democratização da Comuni-
cação (FNDC) e a Associação Bra-
sileira de Radiodifusão Comunitá-
ria (ABRAÇO). A democratização
da comunicação vai ampliar a in-
serção do psicólogo na sociedade,
fortalecer e criar novos campos
profissionais, além de expandir o
reconhecimento da profissão. Para
maiores informações sobre o CFP
e o Movimento Pró-Conferência
Nacional de Comunicação, acesse:
http://www.proconferencia.com.br.

CFP inicia recadastramento nacional
Para facilitar o acesso dos psicólogos aos seus dados e possibilitar uma atuali-

zação permanente, o Sistema Conselhos vai agregar em um cadastro único todos
os profissionais inscritos nos 17 Conselhos Regionais. O recadastramento dos
161.282 psicólogos do Brasil é obrigatório e terá início após as comemorações do
carnaval. Nesse primeiro momento, o profissional inscrito deve conferir seu ende-
reço no CRP-03 e enviar um e-mail para cpd.cfp@pol.org.br, fornecendo o seu
endereço eletrônico para receber mais informações e também o prazo para o
recadastramento nacional. Fique atento aos próximos informes.

Manifesto do CFP

Psicólogos pela Conferência Nacional de Comunicação

Os psicólogos, organizados em seus Conselhos Regionais e por meio do Conselho Federal de Psicolo-
gia, se unem aos movimentos sociais, culturais, sindicatos, profissionais e sociedade civil brasileira na
luta pela construção, de forma coletiva e democrática, de um novo modelo de comunicação para o país.
2008 é o ano da primeira Conferência Nacional de Comunicação no Brasil. E esta é a hora de participar!
Não podemos mais ficar de braços cruzados, enquanto pequenos grupos de privilegiados continuam a
usufruir das benesses governamentais, privando  a população brasileira do seu direito à comunicação.
Vamos unir nossos esforços para apoiar ações imediatas contra as irregularidades no uso das conces-
sões tais como: excesso de publicidade, outorgas vencidas, sublocação de concessões para emissoras
que atuam como meros balcões de vendas.
Não podemos mais aceitar o descaso em relação à qualidade dos conteúdos, veiculação de baixarias e
o desrespeito às faixas etárias.
Queremos critérios transparentes e democráticos e o fim da renovação automática das concessões,
conforme o que estabelece a Constituição.
Queremos a instalação de uma comissão de acompanhamento das renovações além do direito de
discutir novas concessões com participação efetiva da sociedade civil organizada.
Queremos a criação de instrumentos efetivos de participação social na Comunicação.
Queremos uma rede pública que garanta à população o acesso universal a uma oferta de vídeos, voz e
dados, que respeite a diversidade e a produção regional.
Pelo respeito aos direitos humanos na programação de rádio e televisão!
Pela regulamentação da publicidade dirigida a crianças e adolescentes!
Pela convocação de uma Conferência Nacional de Comunicação ampla e democrática, para a constru-
ção de políticas públicas e de um novo marco regulatório para as comunicações.
Pela democratização das comunicações!
Participe, lute por seus direitos!

Contra baixaria na TV, denuncie: www.eticanatv.org.br
Para saber mais acesse o site www.proconferencia.com.br



Novembro

Dia 9: Vitória da Conquista discutiu pro-
fissão do psicólogo com presidente do
CFP
O pólo de Vitória da Conquista promo-
veu um debate com Ana Bock, presiden-
te do XIII Plenário do Conselho Federal
de Psicologia,  sobre o tema:“Debatendo
a profissão do Psicólogo”, voltado para
as questões éticas que envolvem a ati-
vidade do profissional. O evento marcou
a conclusão da primeira turma de Psico-
logia formada na região.

Dia 13: Cine-debate discutiu o “Sofrimen-
to psíquico em Decorrência do Racismo”
O Cine-Debate, promovido pelo GT de
Psicologia e Relações Raciais (GTPRR),
da Comissão de Direitos Humanos do
CRP-03, levantou a discussão sobre as
contribuições da Psicologia diante da dis-
criminação racial. O evento contou com
a palestra de Valter da Mata, vice-presi-
dente do CRP-03, e a exibição do
documentário “Intolerância Religiosa:
Uma ameaça a Paz”, que traz depoimen-
tos sobre preconceito racial. O evento
marcou as comemorações do Conselho
pelo dia da Consciência Negra.
Implantação de GT de Psicologia e Trân-
sito em discussão
A Comissão de Mobilidade Humana e
Trânsito e os psicólogos técnicos de trân-
sito discutiram a possibilidade de implan-
tação de um grupo de trabalho sobre ava-
liação psicológica para o trânsito.

Dia 26: Evento do GTDDCA debate de-

senvolvimento infantil
“Contextos de desenvolvimento da infân-
cia e da juventude na Bahia: das situa-
ções de violência ao protagonismo juve-
nil” foi o tema do evento promovido pelo
Grupo de Trabalho em Defesa dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente
(GTDDCA), da Comissão de Direitos
Humanos do CRP-03. A atividade con-
tou com palestras da psicóloga Neusa
Marques, do pedagogo José Eduardo
Santos e do jovem Patrício Souza do
Espírito Santo.

Dia 27: Debate sobre ludoterapia no Par-
que das Sementeiras em Aracaju
O GT Interação, Informação e Cultura da
Seção Sergipe do CRP-03 realizou a se-
gunda edição do projeto “Noite Psi com
Lógica”. O evento discutiu o tema Ludo-
terapia e os aspectos psicossociais do
não-brincar a partir de palestra com a
psicóloga Rosa Mendonça.

Dia 27: Café da manhã do GT de Psico-
logia e Educação
O Grupo de Trabalho Psicologia e Edu-
cação (GTPE), da Comissão de Direitos
Humanos do CRP-03, promoveu o even-
to “Dialogar e Construir...”, café da ma-
nhã destinado a divulgar os trabalhos do
GT entre profissionais e estudantes de
Psicologia interessados na temática.

Educação é foco de trabalho
da Psicologia em 2008

A urgência para que o país adote
ações em prol da melhoria da edu-
cação foi um dos fatores que influ-
enciaram a decisão da última As-
sembléia das Políticas, da Adminis-
tração e das Finanças (APAF) ao
reafirmar a escolha da Educação
como tema central dos debates de
2008. A inserção dos profissionais
que atuam na área de educação e
sua qualificação serão temas de dis-
cussões, em atividades promovidas
durante todo o ano.

No CRP-03, os trabalhos come-
çam com o evento gratuito “Produ-
ção de novos olhares sobre a quei-
xa escolar”, promovido pelo Grupo
de Trabalho em Psicologia e Educa-
ção, em parceria com a Faculdade
Social. O encontro, que acontece no
dia 3 de março, às 19h, no Teatro do
ISBA, oferece um olhar multidisci-
plinar sobre o tema, com palestras
da pediatra Maria Aparecida Afonso
Moyses, da pedagoga Cecília Cola-
res – ambas formadas pela Unicamp
– e da psicóloga Adriana Marcondes
Machado, da USP, centro de refe-
rência dos estudos em Psicologia

Escolar. Um olhar ampliado sobre o
fenômeno da queixa escolar, contex-
tualizado com todos os fatores que
envolvem a escolarização – o acom-
panhamento pedagógico, a estrutu-
ra da instituição de ensino e as rela-
ções familiares – constitui o foco
dessa iniciativa do Conselho.

As discussões sobre a queixa es-
colar são recentes, pois resultam de
aproximadamente 30 anos de produ-
ção acadêmica e de experiências
práticas isoladas. Na Bahia, o tema
começa a ser estudado em algumas
faculdades e no GT de Psicologia e
Educação do CRP-03. Para a dou-
tora em psicologia escolar pela USP,
Lygia Viegas, a decisão da APAF sig-
nifica a “possibilidade institucional de
trazer essa discussão, permitindo o
diálogo das várias formas de com-
preender esse fenômeno”. Repensar
a atuação dos psicólogos como pro-
fissionais da área das humanidades,
e não apenas da saúde – expressa
Drª Lygia – é o caminho para alterar
o modo como a educação é condu-
zida, favorecendo a elaboração de
políticas públicas na área.

Reabertura da sede do Pólo
de Vitória da Conquista

Após um ano sem funciona-
mento, a sede do CRP-03 no
Pólo de Vitória da Conquista vol-
ta à ativa. Instalada na Casa do
Médico – Rua Siqueira Campos,
mesmo endereço da ant iga
sede, os trabalhos na sede do
pólo recomeçam a partir de 11

de fevereiro, em turno a ser de-
finido. O Pólo de Vitória da Con-
quista concentra o maior núme-
ro de psicólogos no interior da
Bahia e sua reinstalação era
uma antiga cobrança dos pro-
fissionais que residem e atuam
na região.

Comissão estuda avaliação
psicológica para o trânsito

A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito continua, em feverei-
ro, os estudos sobre o processo de avaliação psicológica para o trân-
sito. Em suas primeiras reuniões, foram definidas equipes para levan-
tamento dos testes psicológicos que são aplicados na Bahia e Sergipe.
A proposta é elaborar um estudo sobre as competências avaliadas por
estes testes, a fim de verificar sua aplicabilidade às habilidades
requeridas para a organização de um trânsito seguro. Contato:
comhtcrp03@veloxmail.com.br.
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CRP-03

Dia 14: Palestra sobre Psicologia Escolar e
Educacional
O GT de Psicologia e Educação, da Comis-
são de Direitos Humanos do CRP-03, pro-
moveu a palestra “Psicologia escolar e edu-
cacional em busca de novas perspectivas”,
com a professora doutora Marilene Proença
do Instituto de Psicologia da USP, presiden-
te do CRP-06 (São Paulo) e da ABRAPEE -
Associação Brasileira de Psicologia Esco-
lar e Educacional.
De 19 a 30: Pesquisa com psicólogos
psicoterapeutas
O CRP-03 realizou consulta entre os psicó-
logos psicoterapeutas, a fim de levantar da-
dos preliminares sobre o desenvolvimento
de suas atividades. Os resultados da pes-
quisa servirão de base para os estudos do
GT Nacional de Psicoterapia, ainda em de-
senvolvimento pelo CFP.

Dezembro

De 06 a 09: Encontro Nacional dos “20 anos
por uma sociedade sem manicômios”
A coordenadora do GT Saúde Mental,
Mariana Carteado, representou o CRP-03 no
Encontro Nacional dos “20 anos por uma
sociedade sem manicômios”, realizado em
Bauru - SP. Este encontro trouxe novas pers-
pectivas para o desenvolvimento dos tra-
balhos em nossa região.
Dia 7: Primeira reunião aberta da Comissão
de Formação
A primeira reunião da Comissão de Forma-
ção convidou os psicólogos para participa-
rem da constituição de um grupo para deba-
ter três eixos centrais: ensino, ciência e for-
mação dos profissionais.
Dia 11: Entrega de Carteiras e palestra na
Seção Sergipe
A entrega das carteiras profissionais aos
novos inscritos no Conselho aconteceu no
Instituto Luciano Barreto em Aracaju. No
mesmo dia, os profissionais contaram com
uma palestra sobre psicologia escolar e ori-
entação familiar, ministrada pela profª. Mar-
garida Carvalho e promovida pelo GT de Psi-
cologia Escolar da Seção Sergipe.
Filme “O Verão de Sam” levantou discus-
sões no CRP-03
O GT de Combate à Homofobia promoveu
mais uma edição do Projeto Cine-debate. O
centro das discussões foi “O Verão de Sam”,
filme de Spike Lee que retrata o caos de
1977 em Nova York - período em que a ci-
dade viveu aterrorizada com os assassina-
tos noticiados pela mídia. O encontro  con-
tou com os debatedores Maurício Brasil,
Rosangela Castro e Anselmo Chaves.
Dia 17: Reunião com psicólogos no Pólo de
Barreiras
Os psicólogos que atuam no pólo de Barrei-
ras, coordenado pela psicóloga representante
do CRP-03 Aline Dias, reuniram-se para dis-
cutir a atuação dos profissionais na região e
as ações para 2008.
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Contatos do CRP-03
Administrativo Geral: -------------------------------------------------------- crp03@veloxmail.com.br
Secretaria: --------------------------------------------------------------------- secretariacrp03@veloxmail.com.br
Recepção: --------------------------------------------------------------------- recepcaocrp03@veloxmail.com.br
Financeiro: ---------------------------------------------------------------------  financeirocrp03@veloxmail.com.br
Diretoria: ----------------------------------------------------------------------- diretoriacrp03@veloxmail.com.br
Assessoria Jurídica: --------------------------------------------------------  juridicocrp03@veloxmail.com.br
Assessoria Contábil: -------------------------------------------------------- contabilcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Direitos Humanos: ----------------------------------------- comdhcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Formação: --------------------------------------------------- comformcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito: ------------------------- comhtcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Ética: ---------------------------------------------------------- coecrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Orientação e Fiscalização: ------------------------------- cofcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Interiorização: ----------------------------------------------- cominteriorcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Políticas Públicas: ----------------------------------------- comppcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Saúde: -------------------------------------------------------- comsaudecrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Comunicação: ---------------------------------------------- comunicacaocrp03@veloxmail.com.br

CREPOP: ---------------------------------------------------------------------- crepop03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho em Saúde Mental: ------------------------------------ gtsmcrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho de Def. Dir. da Criança e do Adolescente: ----- gtddcacrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais: -------------- gtrrcrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho de Combate à Homofobia: ------------------------- gtchcrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho em Psicologia e Educação: ----------------------- gtpecrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho em Psicoterapia e Cotemporaneidade: --------- gtpsicoterapiacrp03@veloxmail.com.br

Seção Sergipe: --------------------------------------------------------------- secaosecrp03@veloxmail.com.br
Pólo Barreiras: ---------------------------------------------------------------- polobarreirascrp03@veloxmail.com.br
Pólo Feira de Santana: ------------------------------------------------------ polofeiracrp03@veloxmail.com.br
Pólo Santa Cruz: ------------------------------------------------------------- polscruzcrp03@veloxmail.com.br
Pólo Teixeira de Freitas: ---------------------------------------------------- poltfreitascrp03@veloxmail.com.br
Pólo Vitória da Conquista: -------------------------------------------------- polovconquista@veloxmail.com.br

Fevereiro
Dia 12 Reunião da Comissão de Comunicação, às 17h30min, na sede do Conselho.

Informações: comunicacaocrp03@veloxmail.com.br
Dia 13 Reunião do GT de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, às 18h30min,

na sede do Conselho. Informações: gtddcacrp03@veloxmail.com.br
Dia 16 Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às 14h, na sede do Conselho.

Informações: comhtcrp03@veloxmail.com.br
Dia 19 Reunião do GT de Psicologia e Relações Raciais, às 19h, na sede do Conselho.

Informações: gtrrcrp03@veloxmail.com.br
Dia 19 Reunião do GT de Combate à Homofobia, às 19h, no CRP-03.

Informações: gtchcrp03@veloxmail.com.br
Dia 19 Reunião do GT de Saúde Mental, às 19h, na sede do Conselho.

Informações: gtsmcrp03@veloxmail.com.br
Dia 22 Reunião da Comissão de Formação, às 16h30min, na sede do Conselho.

Informações: comformcrp03@veloxmail.com.br
Dia 23 Reunião do GT de Psicologia e Educação, às 9h, no CRP-03.

Informações: gtpecrp03@veloxmail.com.br
Dia 27 Debate aberto do GT de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolecescente para discussão

do projeto de lei sobre Depoimento Sem Dano. Informações: gtddcacrp03@veloxmail.com.br
Março
Dia 03 O GT Psicologia e Educação promove o evento “Produção de novos olhares sobre a queixa

escolar”, às 19h, no auditório do ISBA. Informações: gtpecrp03@veloxmail.com.br
Dia 06 Reunião da Comissão de Comunicação, às 17h30min, na sede do Conselho.

Informações: comunicacaocrp03@veloxmail.com.br
Dia 11 Reunião do GT de Saúde Mental com o tema “A Saúde Mental na Bahia: Histórico e

Conjuntura Atual”, às 19h, na sede do Conselho.
Dia 15 Reunião da Comissão de Interiorização com Psicólogos do Pólo de Teixeira de Freitas.

Informações: cominteriorcrp03@veloxmail.com.br
Dia 18 Reunião do GT de Combate à Homofobia, às 19h, no CRP-03.

Informações: gtchcrp03@veloxmail.com.br
Dia 20 Reunião da Comissão de Comunicação, às 17h30min, na sede do Conselho.

Informações: comunicacaocrp03@veloxmail.com.br
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