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CRP-03 discute plano de ação 
No último sábado, 19 de fevereiro, conselheiras (os), 
psicólogas (os) convidadas (os) e funcionárias (os) do 
Conselho discutiram o plano de ação do CRP-03 para o ano 
de 2011. O plano de ação é o detalhamento dos pontos 
levantados durante o planejamento estratégico da instituição 
realizado no final de janeiro deste ano.  

Situação dos CAPS foi discutida em Tribuna Popular 
A Tribuna Popular da Câmara Municipal de Vereadores foi 
realizada no dia 21 de fevereiro de 2011, na Câmara 
Municipal de Salvador com a finalidade de expor a situação 
dos CAPS, Centros de Atenção Psicossocial de Salvador. Das 
(os) 41 vereadoras (es), 37 estavam presentes e 
participaram da seção. Representantes da AMEA, Associação 
Metamorfose Ambulante, formada por usuárias (os) e 
familiares das (os) usuárias dos serviços de saúde mental 
aproveitaram o espaço para denunciar a problemática dos 
CAPS como falta de segurança, higienização, alimentação e 
até medicamentos. Além disso, foi defendida a questão do 
passe livre para que as (os) usuárias (os) dos serviços dêem 
continuidade ao tratamento. Vereadores e vereadoras 
defenderam a importância desses Centros e se 
comprometeram com as questões levantadas durante a 
Tribuna. 

AMEA realiza Bazar do Bem 
A Associação Metamorfose Ambulante (AMEA) promoverá o 
Bazar do Bem no dia 27 de fevereiro, às 10h, domingo, 
no Tarrafa Botequim & Galeria – Rua da Paciência, 116, 
Rio Vermelho, Salvador, Bahia. O dinheiro arrecadado 
será revertido para ajudar o grupo de teatro formado 
por usuárias (os) de Sistema de Saúde Mental, Os 
Insênicos. A AMEA é uma associação voltada a usuárias (os) 
e familiares de saúde mental da Bahia que luta pelos seus 
direitos, cidadania, e principalmente por melhores condições 
de tratamentos. As (os) interessadas (os) em ajudar poderão 
fazer doações na sede do CRP-03 de segunda à sexta – feira, 
das 9h às 17h30min. 

Conselho terá expediente alterado nos dias 03 e 04 de 
março 
O CRP-03 informa que em função do Carnaval, nos dias 03 
(quinta-feira) e 04 de março (sexta-feira), o Conselho não 
funcionará. Retornaremos nossas atividades na quinta-feira, 
10 de março, das 9h às 17h. Informamos também que nos 
dias 14, 15 e 16 de março os setores Secretaria e Financeiro 
do Conselho não farão atendimento externo devido à 
capacitação das funcionárias no novo Sistema de 
Pagamento, Recebimento e Orçamento e do CCCUSTO – 

Agenda 
CRP 03

24 de fevereiro: Reunião do Grupo 

de Trabalho de Psicologia Jurídica, 

às 18h30min, no CRP-03. 

Informações: gtpjuri@crp03.org.br 

01 de março: Reunião do Grupo de 

Trabalho de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, às 19h, 

no CRP-03. Informações: 

gtddca@crp03.org.br 

15 de março: Reunião da 

Comissão de Mobilidade Humana e 

Trânsito, às 19h, no CRP-03. 

Informações: comht@crp03.org.br.

17 de março: Reunião do Grupo de 

Trabalho de Psicologia e Relações 

Raciais, às 19h, no CRP-03. 

Informações: gtprr@crp03.org.br. 
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Estudos 
A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-
03 dará início ao Grupo de Estudos “Motorcracia X 
Mobilidade Humana” no dia 22 de março, às 19h, na 
sede do Conselho. Para participar basta adquirir os textos 
a serem estudados, já disponíveis da recepção do CRP-03 e 
freqüentar as reuniões do Grupo. Os encontros serão 
quinzenais e os primeiros textos estudados serão “A 
ideologia social do automóvel”, de André Gorz, e “Energia e 
Equidade”, de Ivan Ilich - ambos disponíveis no livro 
“Apocalipse Motorizado - a tirania do automóvel em um 
planeta poluído” - Coleção Baderna, Editora Conrad - São 
Paulo. Outras informações: comht@crp03.org.br.  

Expediente: Assessoria de Comunicação 
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Jornalista Responsável: Gabriela Bastos 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região - Bahia  

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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