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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

CRP-03 participa da audiência pública “O agressor na Lei Maria da
Penha" 
A Audiência Pública “O agressor na Lei Maria da Penha” aconteceu no dia 26 de novembro, 

sexta-feira, na Câmara Municipal de Salvador a fim de traçar o perfil desse agressor e a partir 

daí, pensar em ações preventivas. O presidente do CRP-03, Valter da Mata participou da mesa 

da audiência representando o Conselho Regional de Psicologia que possui dentro da Comissão 

de Direitos Humanos, o Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia que objetiva a 

discussão sobre as relações de gênero para a Psicologia como ciência e profissão, dando maior

visibilidade à temática de enfrentamento à violência contra a mulher. Entre as (os) 

participantes estavam a Ministra Nilcéa Freire, Prof. Dra. Cecília Sardemberg - Coordenadora 

Nacional do Observatório Lei Maria da Penha/NEIM/UFBA, Dra.Firmiane Venancio - Defensora

Pública e Coordenadora do Núcleo de Atendimento a Mulher da Defensoria Pública do Estado da 

Bahia entre outras (os).  

Subsede Sudoeste promove Seminário 

A Subsede Sudoeste CRP/03, promoverá o I Seminário de Psicologia na Saúde: Afirmando 

Práticas, Conquistando Referências, que será no dia 11 de dezembro de 2010, a partir das 

8h, no Auditório da Casa do Médico. Rua Siqueira Campos, 646 – Recreio.  Vitória da Conquista 

– BA. O encontro tem o objetivo de promover o debate de profissionais e estudantes de 

Psicologia acerca das práticas no campo das Políticas Públicas na Saúde, além de fomentar a 

divulgação das produções científicas na área. Para se inscrever no evento, preencha a ficha de 

inscrição e envie-a para o email: inscricoescrpsudoeste@gmail.com. Acesse o edital e saiba 

mais informações aqui.  

Classificação indicativa em debate 

Com o objetivo de reunir colaborações de diversos setores da sociedade, o Ministério Público 

abriu uma discussão sobre a nova política de classificação indicativa de conteúdos audiovisuais. 

A discussão ficará disponível até o dia 18 de dezembro no site: 

http://culturadigital.br/classind. Dentro do debate estão todos os elementos que

envolvem o processo de Classificação Indicativa. São eles: os critérios-chave (sexo, violência e

drogas), as faixas etárias (livre, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos, 18 anos) e os horários

(20h, 21h, 22h e 23h). 

Envie seu manifesto contra a aprovação do Ato Médico 

Psicólogas (os), a mobilização continua! Envie o manifesto para as (os) senadoras (os) pela 

não aprovação do projeto. 
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 02 de dezembro: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais, às 

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

04 de dezembro: Reunião da Comissão de Direitos Humanos, às 8h30min, no CRP-

03. Informações: comdh@crp03.org.br.  

 

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

16h30min, no CRP-03. Informações: gtrgp@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
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