Inovação: Conselho Itinerante em todo o estado
Atividade promove ações da Autarquia voltadas a profissionais e estudantes de Psicologia em diversas cidades da Bahia
O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03),
por meio da Comissão de Interiorização (Cominter), organiza desde o início de 2015, o “Conselho Itinerante:
levando as ações do CRP-03 ao interior da Bahia”. As
edições do projeto já foram realizadas em Alagoinhas,
Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Itapetinga,
Jequié, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de
Freitas e Vitória da Conquista. Até o final deste ano, o
Conselho Itinerante já tem data marcada para acontecer
em Guanambi, Irecê, Paulo Afonso, Seabra e Barreiras.
O projeto conta com a participação de Conselheiras/os,
membros das Comissões Gestoras e funcionárias/os da
Autarquia. A programação reúne oficinas, palestras,
apresentação do funcionamento do CRP-03 e Sistema
Conselhos de Psicologia, além de entrega de Carteira
Profissional. As palestras e oficinas conduzidas pela
Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) são dedicadas a orientar e esclarecer dúvidas a respeito do Código
de Ética e das Leis e Resoluções do Conselho. A COF também realiza visitas de rotina, de inspeção e de fiscalização às instituições com serviços de Psicologia das localidades que recebem a atividade.
Para a psicóloga orientadora fiscal do CRP-03, Helena
Miranda (CRP03/5055), a presença da Comissão no interior é fundamental para aproximar o Conselho das/os profissionais que residem e atuam fora da capital. “Esta aproximação possibilita que a COF exerça, ainda mais, a sua
função de orientar a categoria sobre diversos assuntos
que envolvem a atuação profissional”, disse Helena. Segundo a fiscal, muitas/os psicólogas/os têm dúvidas sobre
o Código de Ética Profissional e resoluções importantes

para a atuação: “Recebemos as mais variadas dúvidas de
profissionais de diversas regiões do estado”, frisou.
O Conselho Itinerante faz parte das ações que devem
ser desenvolvidas no interior do estado para cumprir as
deliberações do Planejamento Estratégico do CRP-03 e
do VIII Congresso Nacional da Psicologia (CNP). De acordo com a Conselheira da Cominter, Emmila Carvalho,
existe uma necessidade de ampliar a interiorização das
ações políticas do CRP-03. “Essa proposta permite que
algumas intervenções, antes limitadas somente à sede do
Conselho, sejam realizadas também em outras regiões”,
explicou. A Conselheira também salientou a importância dos encontros com a categoria, na construção de
conhecimentos úteis para a atuação profissional e qualificação da Psicologia como ciência e profissão.
Plenárias - O CRP-03 também levou a Plenária Ordinária para o interior do estado. As reuniões, que geralmente acontecem na sede do Conselho, foram organizadas em Itabuna e Santo Antônio de Jesus. Nas Plenárias
são discutidos assuntos e deliberadas ações relacionadas
ao regional e à profissão, com a participação das/os Conselheiras/os da gestão atual e Psicólogas/os convidadas/os. As pautas elaboradas pela Cominter foram:
qualificar o trabalho da Comissão, promover estrutura
físico-material para as subsedes, capacitar membros das
Comissões Gestoras, promover eventos nas subsedes,
entre outras.
Políticas de Interiorização - Para cumprir as políticas de
interiorização assumidas no Plano de Ação da Cominter,
o CRP-03 realizou diversas ações. Em junho deste ano, o
Conselho promoveu a Capacitação das Comissões Ges-

CRP-03 em números

Comissão de Orientação e Fiscalização

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

2014/2015

14.145 inscrições
8.973 ativas

630 inscrições
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Reuniões
Cartas
Notificações
Visitas de Inspeção e Fiscalização
Denúncias
Apreensão/Orientação
Atendimentos
Entregas de CIPs*
Viagens

Reuniões - Até o fechamento desta edição
Diretoria: 25
Plenária ordinária: 09
Plenária extraordinária: 06

Funcionárias/os

Total

25 funcionárias/os
04 estagiárias/os

toras (CGs) com todos os membros. Durante os três dias
de atividades as/os integrantes das CGs participaram de
oficinas sobre Psicologia e Direitos Humanos, Orientação e Fiscalização.
Procedimentos de atendimento para realização de inscrições no Conselho, prestação de contas das subsedes,
elaboração de relatórios e processos de comunicação integrada também fizeram parte dos debates. As/os representantes trabalharam na construção e apresentação dos
Planos de Ação de cada subsede; e ainda na criação de
um cronograma de atividades programadas até 2016.

Plenária em Santo Antônio de Jesus

O CRP-03 também contratou, por meio de concurso
público, um auxiliar administrativo e uma psicóloga fiscal
para a subsede Sudoeste, na cidade de Vitória da Conquista. Além disso, disponibilizou uma funcionária da sede
para realizar atendimento quinzenalmente no escritório
da subsede Sertão/Recôncavo, em Feira de Santana.
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CIPs: Grupo de Entrega Programada de Carteiras as/aos Novas/os Psicólogas/os em Salvador
Fonte: Livro da Comissão de Orientação e Fiscalização

Demonstração do Resultado de Janeiro a Junho de 2015*
Despesas Correntes

Receitas Correntes
Receitas de Contribuição
Receitas Patrimoniais
Receitas de Serviços
Receitas Financeiras
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Total das Receitas Correntes

2.262.006,98
----105.501,72
68.053,52
----92.166,30
2.527.728,52

Total da Receita Orçamentária

2.527.728,52

Mais informações podem ser consultadas na sede
do Conselho ou através do site www.crp03.org.br
Daniele Carmo Queiroz
Conselheira Tesoureira CRP03/8905
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Pedro José Meireles Ferreira
Contador - CRC 26417/O-2

Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - PF
Outros Serviços de Terceiros - PJ
Diárias, Hospedagens e Locomoções
Tributárias e Contributivas
Juros e Encargos da Dívida
Demais Despesas Correntes

Total de Despesas Correntes

Capital, Investimentos, Obras e Instalações
511.947,99
15.888,97
20.327,41
104.620,74
64.713,14
625.835,67
236,57
95.387,02

1.438.957,51

Transferências Correntes
Transferências Correntes

-----

Instalações
Reformas

Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Processamento de Dados
Sistemas de Processamento de Dados
Outros Bens Móveis

487,00
4.791,88
-------------

Total de Investimentos

5.278,88

* Valores em Reais

CRP-03 discute o
papel da/o psicóloga/o
frente aos ataques aos
direitos humanos
Matéria aborda as atividades da
Semana Psi, que aconteceu de 22 a 29
de agosto em 11 cidades baianas. Entre
outros assuntos, foram debatidos
temas como a Psicologia e o papel da/o
psicóloga/o frente às dificuldades da
realidade e o avanço dos setores
conservadores da sociedade. PÁG 03

GT de Clínica promove
ciclo de debates
O projeto tem objetivo de discutir o conceito
e a função da clínica na contemporaneidade.
Os temas abordados refletem sobre como
criar condições para a escuta em situações
onde a/o psicóloga/o se depare com o
sofrimento psíquico. PÁG 02

---------

Equipamentos e Materiais Permanentes

Total de Despesa Orçamentária

Edição 01 - Out 2015

1.444.236,39

Inovação: Conselho Itinerante
em todo o estado
A Autarquia organiza desde o início 2015
o “Conselho Itinerante: levando as ações
do CRP-03 ao interior da Bahia”. A ação é
fundamental para aproximar o Conselho
das/os profissionais que residem e atuam
fora de Salvador. PÁG 04

CREPOP realiza
nova pesquisa
Neste ano o CREPOP do CRP-03
realiza pesquisa destinada à produção
de Referência Técnica para a Atuação
de Psicólogas/os em Direitos Sexuais
e Reprodutivos. O trabalho já deveria
ter iniciado em 2014. Começa em
Setembro deste ano, com atraso,
devido à política de sucateamento
imposta pela CFP. PÁG 02

e mais
Editorial - Um balanço da gestão. PÁG 02
Conselho avança na comunicação junto à categoria. PÁG 03
Biblioteca Psi - CRP-03. PÁG 03
Transparência - Acesso à informação. PÁG 04

Editorial - Um balanço de gestão
O XIV Plenário elegeu, como tarefa, o fortalecimento
do papel político, ético e social da Psicologia, entendendo-a como ciência e profissão comprometida com os
Direitos Humanos e com a construção de uma sociedade
equânime, plural e democrática, além de cumprir, com
afinco, a função precípua de um conselho de classe que
é orientar, fiscalizar, disciplinar e referenciar o exercício
profissional. Nós da gestão entendemos que a atuação
profissional ganha sentido se ela olha criticamente para
a realidade e se coloca em diálogo, para tanto o Conselho
busca proporcionar às/aos psicólogas/os baianas/os
momentos coletivos de reflexão sobre a própria profissão
e sobre o contexto social e político do país. Assim, realizamos atividades abordando as diversas possibilidades
de inserção da Psicologia, buscando fomentar debates

temáticos e fornecer referências técnicas para qualificar
a atuação das/os psicólogas/os não apenas em Salvador,
mas em todo o Estado. Como a Bahia é enorme e apresenta uma grande diversidade, o investimento na interiorização das ações do CRP tem sido uma das prioridades da
gestão, que se reflete em atividades inovadoras como o
Conselho Itinerante, que vem acontecendo em todo o
território baiano.
Por outro lado, a partir da realização de um levantamento sobre as dúvidas da categoria bem como das principais
falhas éticas, apostamos que era interessante investir em
atividades de orientação às/aos psis da região, e não apenas punir as/os profissionais. Desse modo, desenvolvemos atividades teórico-práticas abordando as principais
questões éticas e técnicas que de algum modo chega-

GT de Clínica promove ciclo de debates
Os eventos são realizados mensalmente na sede do CRP-03 pelo GT de Psicologia Clínica
As atividades do “Ciclo de Debates Sobre o Lugar da
Clínica na Contemporaneidade: Interfaces, Saberes e Práticas” tiveram início no mês de agosto deste ano. Os encontros, organizados pelo Grupo de Trabalho de Psicologia
Clínica do CRP-03 acontecem nas primeiras segundasfeiras de cada mês, no auditório do Conselho. Os temas
abordados evocam formas e condições para a escuta em
situações onde o/a psicólogo/a se depare com o sofrimento psíquico.

Primeira reunião - Debate sobre o sofrimento psíquico

O projeto tem objetivo de discutir o conceito e a função
da clínica na atualidade; debater as possibilidades e limites da atuação clínica da psicologia em diferentes contextos e instituições; identificar formas de diálogo e contribuições de outros saberes na clínica psicológica; bem como
realizar a publicação dos debates.
A primeira edição do projeto teve como tema “O que é
a Clínica?” e contou com aproximadamente 70 participantes, entre elas/es profissionais e estudantes de psicologia.
A professora convidada, Dra. Cristiane Oliveira contemplou
em seu discurso uma circunscrição do nascimento da clínica pelo saber médico, a partir de uma leitura Foucaultiana, até a apropriação e diagnóstico da atualidade no
âmbito psicológico, apontando para a sua pluralidade. A
convidada ainda recuperou o conceito da palavra - “ciência
do singular” - e, situou não apenas a descontinuidade histó-

rica, como também, o lugar da clínica no plano político.
GT - O Grupo de Trabalho de Psicologia Clínica foi
criado para ampliar as discussões sobre a temática
da clínica nas pautas, debates e eventos do Conselho.
Para a coordenadora do GT, Luana Lima, fomentar
os debates no CRP-03 dá mais sentido e legitimidade ao projeto. “A realização do projeto no Conselho
é de suma importância, pois ocupamos um relevante espaço político, de formação e atualização ética
e técnica da profissão”, ressaltou.
A finalidade do GT é discutir o lugar e o fazer da
clínica psicológica na contemporaneidade. “Nossa
proposta é revisitar os seus princípios básicos e explorar modos inventivos da escuta da subjetividade e
sofrimento humano, nos seus diversos contextos,
espaços e conjuntura social”, explicou Luana.
Para a psicóloga, o GT se aproxima por muitas vias
dos direitos humanos. “Podemos falar, por exemplo, em muitos avanços no campo da saúde mental,
das conquistas da luta antimanicomial ligadas aos
direitos humanos. No entanto, é possível constatar
uma negação da clínica nos CAPS, como se esta pudesse ameaçar os princípios e objetivos que regem
as políticas públicas. Há uma dificuldade significativa
de fazer coexistir os espaços coletivos com o trabalho
individual. Precisamos romper com a ideia da clínica
como uma prática burguesa, para (re)conhecê-la,
sobretudo, como espaço de garantia da subjetividade e mesmo, de cidadania. Caso contrário, corremos
o risco de realizarmos ações apenas grupais, regidas
por programações, pautas e metas pré-estabelecidas,
sem margem para a ordem do inesperado, da necessidade ou desejos dos indivíduos. O GT da Clínica
levanta a bandeira à favor do sujeito. A nossa perspectiva aposta na clínica como um dispositivo de
cuidado, de empoderamento, de potência política;
Nesse sentindo, a clínica converge com princípios
fundamentais dos direitos humanos.”
Informações: clinicacontemporanea@crp03.org.br

ram ao conselho, ampliando as ações da Comissão de
Orientação e Fiscalização.
Buscamos, também, atualizar as ferramentas comunicacionais e reorganizar os fluxos de trabalho do CRP, de
modo a prestar um atendimento de excelência às demandas da categoria, bem como melhorar a comunicação com
as/os profissionais e a sociedade. Nesse sentido, recentemente lançamos um novo site, muito mais dinâmico e funcional.
Por fim, buscamos abrir as portas do Conselho para a
categoria, os movimentos sociais e a sociedade de modo
geral, pois temos certeza que só coletivamente é que conseguiremos avançar, não apenas nas questões da profissão,
mas também para alcançar uma outra forma de organização social, que garanta direitos e produza justiça social.
XIV Plenário (2013 - 2016)

CREPOP realiza
nova pesquisa
O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) é um órgão operacional do Sistema
Conselhos de Psicologia, que tem como objetivo a formulação de referências técnicas para atuação profissional
das/os psicólogas/os inseridas no campo das políticas
públicas. Dessa forma, visa instrumentalizar e referenciar
a prática da/o profissional de Psicologia comprometido
ético, técnico e socialmente.
Em 2015, o CREPOP iniciou por deliberação do CNP
(Congresso Nacional de Psicologia), a pesquisa destinada
à produção de Referência Técnica para a Atuação de Psicólogas/os em Políticas Públicas dos Direitos Sexuais e
Reprodutivos. Até o dia 27 de setembro esteve em execução a fase exploratória da pesquisa (1º ciclo) com o
objetivo de realizar o levantamento das/os psicólogas/os
e dos serviços em que atuam, em todos os municípios do
Brasil, para que o campo de pesquisa seja definido e as/os
profissionais sejam ouvidos em suas práticas, ações inovadoras, desafios e dificuldades. Esta pesquisa deveria ter
sido iniciada em 2014, atraso este em função da falta de
apoio e de respostas da gestão do Conselho Federal de
Psicologia, cuja postura de desvalorização do CREPOP
tem ocasionado a paralisação e redução de suas ações,
assim como um processo de sucateamento e desmonte
dos Centros Regionais. Diante desta situação, 17 Conselhos
Regionais assinaram uma carta aberta aos profissionais
de Psicologia e à sociedade brasileira (disponível em www.
crp03.org.br) denunciando a atual conjuntura que se
encontra o CREPOP. Ainda serão produzidas, sem prazos
estipulados pelo CFP, mas que já foram deliberadas no
CNP e na APAF (Assembléia de Políticas, da Administração e das Finanças), a pesquisa sobre as “Políticas de
equidade para comunidades tradicionais, do campo, da
floresta, indígena e quilombola”.
O Conselho Regional de Psicologia da 3ª região Bahia,
convida toda a categoria para participar desta e de outras
etapas das pesquisas do CREPOP, bem como a conhecer
as referências já produzidas e as ações desenvolvidas pelo
nosso Centro. Para participar da pesquisa, acesse nosso site.

CRP-03 discute o papel da/o psicóloga/o frente
aos ataques aos direitos humanos
Semana Psi 2015 aconteceu em 11 cidades da Bahia. Debateu a luta contra o avanço do conservadorismo
Entre as principais diretrizes da atual gestão do Conselho
Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) está o comprometimento da profissão com o avanço dos direitos humanos
e com a luta contra o conservadorismo. Nesse sentido, a
tradicional Semana Psi, este ano, acontecida de 22 a 29
de agosto, foi organizada para discutir a Psicologia e o
papel da/o psicóloga/o frente às dificuldades da realidade
e o avanço dos setores conservadores da sociedade. Como
o fortalecimento da interiorização do CRP-03 é outra
bandeira da Autarquia, as atividades aconteceram em
Salvador e em mais dez municípios do interior: Alagoinhas,
Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Itapetinga, Porto Seguro,
Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Teixeira
de Freitas, Vitória da Conquista e Barreiras.
Segundo a presidenta do CRP-03, Clarissa Guedes, o
país passa por um momento preocupante: genocídio do
povo negro, ataques às conquistas do Estatuto da Criança
e do Adolescente, crescimento dos assassinatos de mulheres, transexuais e homoafetivos. Diante desse atual
cenário político, a programação da Semana Psi foi pensada
para que as/os profissionais da área pudessem refletir e
fazer frente às ameaças de retrocessos sociais. “Precisamos
firmar nosso compromisso ético-político com a garantia
dos direitos humanos e da construção de um projeto de
país justo e democrático. Nós do CRP-03 entendemos
que a atuação da/o psicóloga/o ganha sentido se olhada
a partir da realidade, produzindo diálogo, reflexão e
apontando saídas”, explica Clarissa.
Para a tesoureira do CRP-03, Daniele Queiroz, o sucesso da Semana Psi reforçou a vocação da Autarquia, tanto
em Salvador quanto no interior, em ser um espaço fomentador de discussões relevantes à sociedade. “As portas
do Conselho estão sempre abertas. Queremos continuar a abrigar profissionais da Psicologia e estudantes para
refletirem sobre as formas de organização da sociedade,
o preconceito e a produção do sofrimento como fruto
dessa organização”, afirma Daniele.
Discussões - Durante os eventos, entre outras/os
profissionais, psicólogas/os, antropólogas/os, historiadoras/es e psicanalistas, de vários estados e conceituados nacionalmente, debateram assuntos como cura gay,
Psicologia nas políticas públicas, respeito à diversidade

sexual, redução da maioridade penal e questões de gênero.
Na capital baiana, durante os cinco dias de evento,
mais de 200 pessoas passaram pela sede do CRP-03. No
dia 24 de agosto, aconteceu a mesa redonda intitulada
Clínica & Política. Para o dia 25 foi programada a roda de
conversa: Potencialidades e desafios da prática da psicologia nas políticas públicas na Bahia. Já para o dia 26, a
programação reservou duas atividades: Oficina técnicoética sobre o exercício profissional da/o psicóloga/o; e
Sessão técnica de psicólogas/os do Sistema Único de
Saúde (SUS). No penúltimo dia do evento os participantes acompanharam a mesa redonda “Na Bahia a Psicologia
tem certeza, a cura gay não tem vez”. Para fechar as
atividades, o último dia reservou ao público presente a
roda de conversa “Os impactos da contemporaneidade
na mobilidade humana e no direito à cidade”. Além disso,
ainda ocorreu o lançamento oficial do novo site do CRP-03
(leia sobre o assunto no final desta página) e um sarau
musical. Em todos os dias do evento a biblioteca do Conselho também ofereceu uma exposição de livros, em que
eram exibidas obras com temas pertinentes às discussões abordadas.
Interiorização - O CRP-03 fez questão de levar o debate sobre a Psicologia em defesa dos direitos humanos
a todos os cantos da Bahia. Assim, além da capital, mais
dez cidades realizaram eventos. Juntos, as atividades do

Participantes da atividade em Porto Seguro

Semana Psi lotou o auditório em Vitória da Conquista

interior receberam um público de aproximadamente 900
pessoas. A presidenta do CRP-03, Clarissa Paranhos
Guedes, ressalta a importância das atividades também
acontecerem nos municípios do interior. “Pensamos na
atuação da/o profissional de maneira contextualizada.
Por isso a descentralização e a interiorização das ações
são fundamentais”, ressalta. Clarissa relembra ainda que
as atuações da Autarquia no interior não se resumem à
Semana Psi. Desde o início deste ano, as/os Conselheiras/os do XIV Plenário desenvolvem o Conselho Itinerante e a Comissão de Interiorização (Cominter), que
fazem reuniões, plenárias e outras atividade em várias
cidades do estado (leia matéria na página 4). “A partir
da realização de eventos e de ações de orientação e fiscalização do Conselho, nas subsedes regionais, queremos
fomentar a organização das/os profissionais também
do interior. Esse é mais um compromisso de gestão que
temos levado à frente”, declara a presidenta.
As mesas redondas, palestras, debates e oficinas que
aconteceram pelo interior contaram com a participação de
profissionais e estudantes. As/Os participantes tiveram
a possibilidade de refletir sobre questões como: infância
e juventude, o perigo da redução da maioridade penal,
diversidade sexual, questões de gênero e cidadania, a
atuação da/o psicóloga/o nas políticas públicas, entre
outros temas.

Biblioteca Psi - CRP-03
A biblioteca do CRP-03 possui um rico acervo
sobre Psicologia e áreas correlatas. Os inscritos no
Conselho, cadastrados e com situação regularizada,
podem ter acesso a mídias, DVDs, livros, periódicos,
anais, materiais de referência, acervo de jornais do
Sistema Conselho e boletins informativos.
No local também estão disponíveis computadores para os serviços da Estação BVS-Psi. Aos interes-

sados são realizadas capacitações para o uso das Bibliotecas Virtuais da Rede BVS; além de acesso a informações, mediante consulta às bases de dados via internet.
A biblioteca está localizada na sede do Conselho, em
Salvador, na Rua Prof. Aristides Novis, 27, Bairro Federação. O atendimento acontece presencialmente, de
segunda a sexta- feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
As novidades, dicas sobre novas publicações e infor-

mações sobre a biblioteca podem ser acompanhadas
pelo Facebook do CRP-03. Acesse e curta a Fanpage.

Mais informações e contatos pelo e-mail
biblioteca@crp03.org.br; ou (71) 3247-6716
(ramal 214) e (71) 3332-6168.

Conselho avança na comunicação junto à categoria
Expediente - XIV Plenário (2013 a 2016)
Presidenta: Clarissa Guedes (CRP03/9706); Vice-presidente:
Rogério Abílio (CRP03/3208); Tesoureira: Daniele Queiroz (CRP03/
8905); Secretária: Verena Souto (CRP03/8363); Demais Conselheiras/os: Denise Silva (CRP03/9620); Emmila Di Paula (CRP03/5427);
Eurenildes Ferreira (CRP03/1398); Eurisa Santana (CRP03/ 835);
João Mendes Junior (CRP03/5515); Liliane Teles (CRP03/6829);
Marta Campos (CRP03/IP10180); Carlos Vinícius (CRP03/6732).
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Subsede - Feira de Santana - Avenida Senhor dos Passos,
920, Térreo, Sala 08, Centro. Horário: Quarta-feira/quinzenalmente, de 10:00h às 15:00h. Tel.: (75) 3021-1003
Subsede - Vitória da Conquista - Praça Presidente
Tancredo Neves, 86, Edifício Conquista Center, Centro.
Horário: 08:00h às 17:00h. Tel.: (77) 3422-5820

Um dos principais itens da plataforma da atual gestão
acaba de ser colocado em prática: a criação de um novo
site que possibilita a ampliação da informação as/os psicólogas/os, proporcionando também mais serviços e
facilidades aos inscritos. As demandas da categoria, por
melhorias na comunicação, já ocorrem desde as gestões

passadas. Agora, as/os Conselheiras/os do XIV Plenário
colocaram os avanços na comunicação na ordem do dia.
Mais moderno, com interface agradável, o portal apresenta maior acessibilidade e serviços que trazem facilidades
e rapidez as/os usuárias/os. A partir de agora as/os psicólogas/os terão acesso a serviços como: nada consta ético,

certidão de quitação com o Conselho, emissão de boletos,
atualização junto ao cadastro nacional, entre outros.
Além do site, o CRP-03 também passou a oferecer maior
interação com a categoria via Facebook, boletins eletrônicos que estão em processo final de implantação e comunicações impressas, como essa que está em sua mão.
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