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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

Eleições CRP-03 2010 

Resultado 

A Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE informa o resultado 

da eleição para XIII Plenário do CRP-03 e da consulta para o XV Plenário do Conselho Federal 

de Psicologia:  

 
  

  

  

  

Justificativa para ausência 

A Comissão Eleitoral do CRP-03 informa que as pessoas que não votaram no dia 27 de 

agosto de 2010, para a eleição do XIII Plenário do Conselho Regional de Psicologia 

3ª região BA/SE, devem encaminhar um e-mail com a comprovação digitalizada para: 

justificativa@crp03.org.br. As (os) profissionais que não puderem enviar através de e-mail 

podem remeter uma carta para o CRP-03 com os comprovantes anexados. As justificativas 

deverão ser enviadas até o dia 27 de setembro de 2010.  

Irimária Mota Peneluc  

Presidente da Comissão Eleitoral do CRP-03    

????????????????????????????????????????????????? 

CRP-03  

VOTOS CHAPA 11: 625  

VOTOS CHAPA 12: 950  

VOTOS BRANCOS: 23  

VOTOS NULOS: 82  

TOTAL: 1680  

CFP  

VOTOS CHAPA 21: 925  

VOTOS CHAPA 22: 612  

VOTOS BRANCOS: 35  

VOTOS NULOS: 70  

TOTAL: 1642  

I Desafio Intermodal de Mobilidade Urbana de Salvador 

 

A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região

BA/SE (CRP-03) em conjunto com o CETRAN realizará, nos dias 02 e 18 de setembro deste 

ano, o I Desafio Intermodal de Mobilidade Urbana de Salvador com o objetivo de medir 

a eficiência de mobilidade de cada modal, em um mesmo trecho e período de tempo.  No dia 

02 de setembro, quinta-feira, o desafio segue o modelo já usado em outras capitais do país 
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serão usados pelos participantes são: bicicleta, bicicleta dobrável (integrando-a, se necessário 

em caso de subidas acentuadas de ladeiras, com ônibus ou táxi), ônibus com baldeação livre, 

táxi com baldeação livre, automóvel e motocicleta. Já no dia 18 de setembro, o ponto de

partida será o terminal marítimo da Ribeira, às 16h, com chegada no Passeio Público do Palácio 

da Aclamação, no Campo Grande, com os seguintes modais: bicicleta, bicicleta dobrável 

(integrando-a, se necessário, com barco e trem suburbano), ônibus com baldeação livre, táxi 

com baldeação livre, automóvel e motocicleta.  

Maiores informações: comht@crp03.org.br.  

Palestra aberta sobre Psicologia do Trânsito 

A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito juntamente com a Comissão de Orientação e

Fiscalização do CRP-03 promovem a Palestra aberta sobre Psicologia do Trânsito no dia 10 de 

setembro, às 19h, no auditório do Conselho.   
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CRP-03 realiza  Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas 

O Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas promovido pelo CRP-03 e o 

Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP03) está agendado para os dias 

10 e 11 de setembro de 2010, na Escola Politécnica da UFBA - Auditório Leopoldo Amaral (dia 

10/09) e no Conselho Regional de Psicologia (dia 11/09). O encontro tem  como objetivo

ampliar os espaços de discussão das (os) profissionais sobre o campo das políticas – saúde, 

educação, assistência social, justiça, segurança, mobilidade urbana, gênero e sexualidade – e 

promover a construção de compromissos ético-políticos, de modo a qualificar as intervenções 

no campo das políticas públicas. Para maiores informações envie um e-mail para: 

crepop03@crp03.org.br. Veja a programação aqui. 
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CRP-03 visita Subsede Sudoeste 

Dando continuidade ao Projeto de Visita às Subsedes, o CRP-03 realizará visita à Subsede 

Sudoeste, entre os dias 13 e 17 de setembro de 2010. Durante esses dias, serão realizados 

encontros com a categoria de psicólogas(os), com a participação da Psicóloga Fiscal da 

Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), da Psicóloga Assessora Técnica do CREPOP e da 

Bibliotecária do CRP-03. Também serão realizadas palestras interativas junto aos estudantes 

de Psicologia e professores/as das Faculdades da região. Na oportunidade, será divulgada a 

Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi) e demais bibliotecas da Rede BVS. Agende-

se e participe conosco deste momento de atualização profissional. Informações: 

polosudoeste@crp03.org.br / cominterior@crp03.org.br / (77) 3422-5820. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

06 de setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia, 

às 17h, no CRP-03. Informações: gtrgp@crp03.org.br. 

09 de setembro : Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais, às 

19h, no CRP-03. Informações: gtprr@crp03.org.br.  

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 

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  

Voltar

   CRP 
   Limite: 100000 Atual: 18176

© Copyright 2006 INSIX Soluções Inteligentes Ltda.   
Todos os direitos reservados.   

Page 5 of 5NEWSIX 2005

4/10/2010http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=...


