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Nota de pesar pelo falecimento do professor Valter Rodrigues 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe manifesta profundo 
pesar pelo falecimento do psicólogo e professor universitário Valter Aparecido 
Rodrigues, em 15 de novembro de 2010. O velório aconteceu no dia 16 de 
novembro, no Memorial Régis Pacheco, em Vitória da Conquista - BA e o enterro 
foi realizado na cidade de Morrinhos, próxima a cidade de Poções - BA. O CRP-03 
lamenta a perda do professor Rodrigues, um profissional tão importante e 
querido no interior do estado da Bahia. 

“Relações Raciais e Políticas Públicas: Estratégias  de Atuação Profissional” no CRP-
03 

O CRP-03, através do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais, 
promoverá uma mesa redonda com o tema “Relações Raciais e Políticas 
Públicas: Estratégias de Atuação Profissional”, no dia 25 de novembro, 
às 19h, na Sede do Conselho. O encontro acontece em comemoração ao Dia 
da Consciência Negra, 20 de novembro. Informações: (71) 3332-6168/ (71) 
3247-6716. Inscrições: eventos@crp03.org.br. Compareça e participe! 

Fórum Nacional Desafios para a Resolução sobre a At uação da Psicóloga (o) no 
Sistema Prisional  

Por conta da suspensão da resolução CFP nº 009/2010 que regulamenta a 
atuação da (o) psicóloga (o) no sistema prisional, o Conselho Federal de 
Psicologia realizará nos dias 19 e 20 de novembro, em São Paulo, o Fórum 
Nacional Desafios para a Resolução sobre a Atuação da Psicóloga (o) no 
Sistema Prisional a fim de se trabalhar em uma nova proposta, mantendo os 
pressupostos e acolhendo o entendimento de diversos setores da Psicologia 
Brasileira relacionados a este campo. O encontro acontecerá no teatro Gazeta, na 
Avenida Paulista, 900, Térreo – São Paulo.  O evento é aberto a toda categoria.  
Informações: http://sistemaprisional.pol.org.br/ , tel: (11) 3253-4102. 

CFP publica Nota pela não aprovação do Ato Médico  

O Conselho Federal de Psicologia publicou através do site: www.pol.org.br a Nota 
“Ato Médico: alerta e mobilização pela não aprovação do projeto”. Para 
ler o texto clique aqui. 

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