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Anuidade pode ser parcelada em 5 vezes
De acordo com a deliberação da APAF, Assembléia das Políticas, da Administração e
das Finanças, realizada em dezembro do ano passado, a anuidade de 2012, tanto de
Pessoa Física quanto de Pessoa Jurídica poderão ser pagas através de cota única ou em
5 parcelas.  Em  cota  única,  as  opções  são:  R$333,76  até  31 de  janeiro  de  2012,
R$352,07 até  29 de  fevereiro  de 2012 ou R$370,39 até  31 de  março de  2012.  Já
parcelando em 5 vezes, o pagamento pode ser feito da seguinte forma: R$77,34 com
vencimento em 31 de março de 2012, R$73,26 com vencimento em 29 de fevereiro de
2012, R$73,26 com vencimento em 31 de março de 2012, R$73,26 com vencimento
em 30 de abril de 2012 e R$73,27 com vencimento em 31 de maio de 2012.  A(o)s
profissionais que não receberem os boletos até o dia 25 de janeiro de 2012 devem
enviar um email para: financeiro@crp03.org.br.

 

 CFP repudia ação na cracolândia
O Conselho  Federal  de  Psicologia  publicou um  texto  em  seu  site:  www.pol.org.br
questionando os objetivos e métodos da Ação Integrada Centro Legal, que acontece na
cracolândia desde o início de janeiro deste ano. Para o CFP, além de não apresentar
soluções  para  o  problema,  a  ação  é  uma  violação  dos  direitos  humanos  da(o)s
usuária(o)s de crack. Veja o texto aqui.
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Em breve, novidades!

 
 

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

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

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

 

 

Copyright INSIX 2011 - Todos os direitos

Sistema de Newsletter - Newsix http://newsix.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_...

1 de 1 30/1/2012 16:35


