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Rotina do CRP – 03 será alterada 01/11 

Em função do ponto facultativo do dia 28 de outubro – referente ao Dia do Servidor Público – ter sido 
transferido para o dia 01/11, informamos aos profissionais de Psicologia que, excepcionalmente, nesta data, o 
Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP – 03) terá seu expediente suspenso. Lembrando que nosso 
horário de funcionamento vai das 9h às 17h30min de segunda – feira à sexta – feira. 

CPR – 03 realiza palestra sobre o Livro Vermelho de Jung 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE promoverá uma palestra sobre o Livro Vermelho de Carl 
Gustav Jung no dia 10 de novembro de 2010, às 18h30min, na Sede do Conselho. A palestra será ministrada 
pela psicóloga Vera Lucia Rocha (Psicóloga pela UFRJ; Especialista em Dinâmica dos Grupos pela SBDG; Mestre 
em Educação pela UFBA; Ex-Titular do Conselho Estadual de Educação da Bahia; Docente na Faculdade Ruy 
Barbosa em Salvador, BA; Trainee no Instituto Junguiano de São Paulo, da Associação Junguiana do Brasil, 
filiada à IAAP de Zurique). 
Informações: (71) 3332-6168 e inscrições: eventos@crp03.org.br. 

GTPJURI realizará reunião ampliada 

No dia 11/11, o Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica do CRP -03 realizará uma reunião ampliada, às 
18h30min, na sede do Conselho com o intuito de discutir a resolução CFP nº 009/2010 que regulamenta a 
atuação da (o) psicóloga (o) no sistema prisional e reunir propostas a serem levadas ao Fórum Nacional 
Desafios para a Resolução sobre Atuação do Psicólogo no Sistema Prisional. Informações: gtpjuri@crp03.org. 

CFP realiza Fórum Nacional Desafios para a Resolução sobre a Atuação da Psicóloga (o) no Sistema 
Prisional 

Devido a 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 com o 
objetivo 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 evento será realizado no teatro Gazeta, 
na Avenida Paulista, 900, Térreo – São Paulo. Mais informações: http://sistemaprisional.pol.org.br/ , tel: (11) 
3253-4102.   

Convite as (aos) psicólogas (os) da Subsede Recôncavo 

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região BA/SE, através da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 
e da representante da Biblioteca do CRP-03, convida a todas (os) as (os) psicólogas (os) que fazem parte da 
Subsede Recôncavo para participarem de um encontro de atualização profissional no dia 29 de julho de 2010, 
às 18h30min, no Hotel Portal da Princesa – Avenida Sampaio, n°641, Centro, Feira de Santana/BA. 
Este encontro integra uma das ações previstas no projeto de visita às Subsedes que vem sendo realizado pelo 
CRP-03 e que contemplará o município de Feira de Santana entre os dias 26 e 28 de julho de 2010. Entre em 
contato com a (o) representante da sua subsede e inscreva-se para participar deste momento de atualização 
profissional! Subsede Recôncavo: poloreconcavo@crp03.org.br. 

Agenda do CRP-03. Participe! 

22 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho Combate à Homofobia, às 19h, no CRP – 03. Informações: 
gtch@crp03.org.br.  
28 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais, às 19h, no CRP-03. Informações: 
gtprr@crp03.org.br.  
28 de outubro: IV Encontro Reginal de Trabalhadores da Assistência Social. 

Assessoria de Comunicação 
Jornalista responsável: Gabriela Bastos 

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  

www.crp03.org.br 


