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Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

Conselho terá expediente alterado entre os dias 24 de dezembro e 03 de
janeiro 

As atividades do Conselho serão interrompidas às 18h do dia 23 de dezembro,
quarta-feira, e retomadas no dia 04 de janeiro de 2010, segunda-feira. Relembramos 
que, nosso horário de funcionamento vai das 8h às 17h30min de segunda-feira à sexta-feira.

CRP-03 convoca para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Com o objetivo de comunicar o pleito eleitoral, bem como a constituição da Comissão Eleitoral, 

a Presidente do CRP-03 – BA/SE convoca todas(os) psicólogas(os) inscritas(os) neste Conselho 

de Classe para a Assembléia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 19 de janeiro, 
terça-feira, às 19h, em primeira convocação, e às 19h30min, em segunda 
convocação. A reunião será realizada na Sede do CRP-03 - Rua Professor Aristides Novis, 27, 
Federação - Salvador (Ba). Informações: recepcao@crp03.org.br / (71) 3332-6168 ou 3247

6716  

Vistoria realizada pelo CRP- 03 conduz fechamento de abrigo em Sim
Filho 

A vistoria realizada pela Comissão de Direitos Humanos (COMDH) do CRP-03 em parceria com 

o Ministério público do estado da Bahia, no dia 27 de julho deste ano levou ao fechamento da 

Associação Comunitária Tio Paulinho, localizada em Simões Filho, Região Metropolitana de 

Salvador, onde 77 das(os) 79 internas(os) eram mantidas(os) em regime de cárcere privado. 

Durante a inspeção foram verificadas as condições subumanas que estavam expostas (os) 

todas (os) as (os) internas(os). No último dia 12 de dezembro - durante fiscalização fruto da 

operação batizada de Bom Pastor em ação conjunta do Ministério Público do Estado e da Pol

Civil – as portas do abrigo foram fechadas e as (os) internas (os) encaminhadas (os) para 

outras instituições.  
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Documentário discute publicidade direcionada à criança 

De onde vem o desejo constante de consumo das crianças? O documentário “Criança, a alma 

do negócio”, dirigido pela cineasta Estela Renner, inspira a discussão deste assunto ao dar 

indicações sobre como a publicidade influi no comportamento da criança. O curta-metragem 

também mostra como, no Brasil, meninos e meninas se tornaram um dos principais alvos da

publicidade e como os anunciantes abocanham os lucros enquanto os pequenos consumidores 

sentem os reflexos do bombardeio publicitário com o encurtamento de sua infância. Por 

entender o importante papel que a psicologia tem dentro deste contexto é que o CFP levou

para a 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom) a proposta do fim da publicidade 

dirigida às crianças, que foi aprovada por unanimidade. Para assistir ao vídeo, clique aqui! 

 

 

Visite a Home Page do seu Conselho! 
 

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

Assessoria de Comunicação 
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  

 
End: Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia  
Tel: (71) 3247-6716  Ramal 212. E-mail: comunicacao@crp03.org.br  
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