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Projeto de desmembramento do CRP-03
é aprovado na APAF 

BOLETIM IMPRESSO

Foi aprovado durante a Assembléia das 
Políticas, da Administração e das Finanças do 
Sistema Conselhos de Psicologia, APAF, 
realizada nos dias 15 e 16 de maio de 2010, em 
Brasília, o projeto de desmembramento do 
CRP-03 e a criação do Conselho Regional de 
Psicologia de Sergipe (CRP-19). O projeto foi 
apresentado pela primeira vez durante a 
última APAF, em dezembro de 2009, onde 
foram sinalizadas pelo Conselho Federal de 
Psicologia, algumas sugestões de aperfeiçoa-
mento do plano de realização do desmembra-
mento. A necessidade da formação do Conse-
lho Regional de Psicologia do Estado de 
Sergipe deu-se a partir do número significativo 
de inscrições do estado no CRP-03; pouco mais 
de 1200 profissionais registradas (os), podendo 
aumentar para 1500 até o final do ano de 2010 
por conta da ampliação de vagas no curso de 
Psicologia da Universidade Federal de Sergipe e 
a formação de novas turmas em outras 
Faculdades do estado. A criação do CRP-19 
permitirá melhores condições de funciona-
mento da instituição, autonomia administra-
tiva, financeira, política e representativa. Além 
disso, viabilizará a realização de eventos 
técnico-científicos e a interiorização das ações 
de orientação e fiscalização, contribuindo para 
o fortalecimento da categoria e valorização da 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região 
BA/SE, preocupando-se com o bem estar das 
(os) psicólogas (os) inscritas (os) nesta 
autarquia, está facilitando a realização do 
Plano Seguro Saúde SulAmérica CRP-03. Além 
de possuir um preço inferior e carências reduzi-

profissão em Sergipe. A atual gestão do CRP-03 
teve papel fundamental no processo de 
desmembramento e criação do CRP-19. O XII 
Plenário preparou administrativamente e 
politicamente a Seção Sergipe através de ações 
como: realização de concurso público para a 
contratação de uma Psicóloga Orientadora 
Fiscal lotada na Seção, espaço para a participa-
ção da coordenação da Seção em reuniões e 
eventos promovidos pelo Conselho, apoio e 
representação do CRP-03 em eventos realiza-
dos pela Seção, reuniões entre os conselheiros 
do CRP-03 para a formulação do Planejamento 
Estratégico de 2010 e o esforço conjunto em 
organizar uma agenda integrada com divulga-
ção de todas as ações feitas pela Seção. Além 

disso, houve uma interação com a categoria 
em dois momentos: em novembro de 2009, 
com a realização de duas enquetes onde as (os) 
profissionais deveriam responder a favor ou 
contra a criação do CRP de Sergipe, tendo a 
maioria dos votos a favor nos dois momentos.
A aprovação do projeto é uma conquista da 
categoria, resultado do empenho do CRP-03 
em conjunto com os membros do Comitê 
Gestor da Seção Sergipe que reuniu esforços, 
para atender melhor à demanda das (os) 
profissionais da região, ampliar a mobilização 
das (os) psicólogas (os) nas ações da instituição 
e promover uma aproximação da categoria 
com a entidade. É o Conselho de Psicologia 
mais perto de você!

Psicóloga (o), o Boletim Eletrônico do CRP-03 continua a ser publicado semanalmente!  O sistema permite o envio de mensagens direcionadas 
para a área de interesse da (o) profissional cadastrada (o), além de melhor qualidade de visualização. Caso não esteja recebendo, verifique se 
sua conta de e-mails não está direcionando as mensagens para a pasta SPAM. Se você quer receber os boletins eletrônicos, entre no site do 
CRP-03: www.crp03.org.br, clique em “Cadastre-se e receba notícias e informações” ou envie um e-mail para comunicacao@crp03.org.br, com 
seu nome, número de CRP, área de atuação, cidade em que atua. Fique por dentro do que acontece no seu Conselho e na sua profissão!  
Informações: (71) 3247-6716, ramal 212. 

das tomando como comparação outros 
produtos de planos individuais, o plano 
contém atendimento personalizado e tem a 
possibilidade de incluir Assistência 24h no 
Brasil e no exterior. Para fazer parte do Plano, 
basta a (o) profissional estar devidamente 

inscrita (o) no Conselho, acessar a página do 
CRP-03: www.crp03.org.br e preencher os 
dados necessários para efetuar o cadastro. Para 
saber mais informações sobre o plano, ligue: 
(71) 9115-6817.

Receba os informes do CRP-03 em seu e-mail

Psicóloga (o), agora você pode fazer seu plano de saúde via 
convênio do CRP-03

Foto: Fonte CFP

O Projeto de Lei n°. 7703/06, conhecido como 
Projeto de Lei do Ato Médico, foi aprovado em 
outubro de 2009 e agora tramita no Senado. 
Em contrapartida, foi organizada pelos Conse-
lhos da área de saúde, uma manifestação 
nacional, no dia 9 de março de 2010, mobili-
zando 18 estados brasileiros pela rejeição deste 
Projeto de Lei. Em Salvador, a manifestação 
aconteceu na Praça da Piedade e além da 
mobilização na capital baiana, ocorreram 
atividades também no interior como Barreiras 
e Vitória da Conquista. Em Sergipe, as (os) 
participantes se reuniram em frente à Seção 
Sergipe e seguiram em passeata pelas ruas de 
Aracaju.
Em 23 de março de 2010, foi aprovado pelo 
Plenário do Senado Federal, um requerimento 
para a inclusão do PL nas discussões da 
Comissão de Educação (CE) possibilitando que 

Fique por dentro das resoluções lançadas pelo Conselho Federal de Psicologia! São elas: 
1- Resolução CFP n° 007/2010 - Institui os valores mínimos e máximos das anuidades para o exercício de 2010;
 2- Resolução CFP n° 009/2010 - Regulamenta a atuação do psicólogo no sistema prisional;
3- Resolução CFP n° 010/2010 - Institui a regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes, envolvidos em situação de violência, 
na Rede de Proteção.

Entre no site da Pol: www.pol.org.br e veja os textos na íntegra.

A Agência Nacional de Saúde (ANS) publicou 
uma nova Portaria dispondo sobre as 
consultas realizadas pelas (os) psicólogas (os) 
através dos Planos de Saúde. O documento 
estende de 12 para 40 consultas por ano, sem 

defende a autonomia das profissões e o 
trabalho multidisciplinar em saúde. 

Acesse a página do movimento contra o ato 
Médico: www.naoaoatomedico.org.br e saiba 
mais notícias sobre o andamento do PL.

PL do Ato Médico é 
criticado em audiência 

Biblioteca do CRP-03 na internet

CFP lança novas resoluções

Vitória das (os) psicólogas (os): ANS publica portaria 
que amplia consultas através dos Planos de Saúde

as (os) profissionais da área de saúde 
apresentassem propostas de mu- 
dança no conteúdo do Projeto. Com 
isso, a CE autorizou a realização de 
audiência pública, ocorrida no dia 
12 de abril deste ano, na Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, onde o 
Projeto de Lei foi criticado e questio-
nado pelos representantes de Conse-
lhos.
O Projeto de Lei do Ato Médico define as 
atividades privativas dos médicos além de 
instituir as atividades que podem ser desem-
penhadas por outros profissionais da área de 
saúde. O PL ainda concede ao Conselho 
Federal de Medicina, o poder de legislar e 
formular diagnósticos, um ato exclusivo dos 
médicos. O Sistema Conselhos – Conselho 
Federal de Psicologia e Conselhos Regionais – 

precisar de autorização das (os) médicas (os) e 
do Plano de Saúde cabendo a (ao) profissional 
de Psicologia fazer a negociação com a (o) 
usuária (o) do serviço. O Conselho Federal de 
Psicologia participou de todas as sete reuniões 

para que fossem discutidos os novos procedi-
mentos e eventos em saúde durante o 
primeiro semestre do ano de 2009, opinou na 
consulta pública e fez presença na reunião 
pós-consulta. 

O acervo da Biblioteca do CRP-03 já pode ser 
acessado através do site do Conselho: 
www.crp03.org.br. O acervo é composto de 
materiais em formato impresso e digital. São 
canais de eventos, livros, periódicos, revistas, 
relatórios de eventos, DVDs, boletins informa-
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tivos e jornais do Sistema Conselhos.
A Biblioteca do CRP-03 utiliza um sistema 
on-line que oferece a possibilidade de ser 
acessado por qualquer usuária (o) através da 
Internet. Acesse http://crp03.phl-net.com.br e 
realize buscas de itens desejados utilizando 

palavras-chave. Além disso, o sistema permite 
que a (o) usuária (o) reserve obras; acesse 
extrato de empréstimo; renove um item; sugira 
um item para compra; e faça alterações/ 
atualizações de seu cadastro e de senha de 
acesso. 
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Expediente:

Consolidando a política de interiorização, o 
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região 
BA/SE iniciou no mês de maio deste ano, o 
Projeto de Visitas às Subsedes, através de uma 
ação conjunta entre a Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COF) e da Biblioteca do CRP-03. 
Este projeto envolve a realização de visitas às 
Faculdades e clínicas de Psicologia, divulgação 
da Biblioteca Virtual em Saúde e Psicologia 
(Estação BVS-Psi), além de encontros com a 
categoria de psicólogas (os) das regiões. A 
primeira atividade aconteceu entre os dias 19 e 
21 de maio, na Subsede Santa Cruz, que 
compreende os municípios de Itabuna e Ilhéus. 

O VII Congresso Regional da Psicologia aconte-
ceu entre os dias 30 de abril e 2 de maio, no 
Hotel Monte Pascoal, Salvador-BA envolvendo 
as (os) delegadas (os) eleitas  (os) nos 
Pré-congressos realizados em Aracaju, Porto 
Seguro, Salvador e Vitória da Conquista, com a 
finalidade de apreciar as teses nacionais e 
eleger as (os) delegadas (os) que representa-
ram o CRP-03 no VII Congresso Nacional da 
Psicologia e promovendo a inscrição das 
chapas que irão concorrer às eleições do 
Conselho.
Durante o VII COREP, foram aprovadas 130 
teses, sendo 16 delas no eixo I (Aperfeiçoa--

Ainda no encontro, foram apresentadas as duas chapas que irão concorrer às eleições do 
Conselho: “Ética na Pluralidade” (http://eticanapluralidade.blogspot.com/) e “Cuidar da 
Profissão” (http://cuidardaprofissaobahia.blogspot.com/). As eleições serão realizadas no 
dia 27 de agosto de 2010 e a chapa eleita para a direção da autarquia representará o CRP-03 
durante três anos (2010 à 2013). 

 Entre no site do CRP-03 e veja as seguintes Portarias da Comissão Regional Eleitoral do CRP-03:

Portaria Nº 001/2010 - Institui a Subcomissão da Seção de SERGIPE para coordenar o processo 
eleitoral 2010/2013;
Portaria Nº 002/2010 - Amplia a Subcomissão da Seção de SERGIPE em mais um componente 
para coordenar o processo eleitoral 2010/2013;
Portaria Nº 003/2010 - Dispõe sobre o processo eleitoral 2010/2013.

Conselheiros efetivos: Luciana Barreto, 
Lúcio Oliveira, Manoelita Mota dos Santos, 
Lílian Resende Novaes, Marilda Castelar, 
Valter da Mata Filho, Joelma Rosado, Maria 
Célia Vaz, Rosângela Castro. Conselheiros 
Suplentes: Alessandra Almeida, Ana Paula 
Pinheiro, Andréa F. Fernandes, Carlita 
Bastos, Kueyla Bittencourt, Mirela Iriart, 
Sylvana Santos. Jornalista responsável: 
Gabriela Bastos Ferreira. Diagramação e 
Projeto Gráfico: Dendêsign. Impressão: 
Sooffset Gráfica e Editora Ltda. 
Tiragem: 8.000.

CRP-03 realizou etapa regional para VII CNP com sucesso

Apresentação das chapas para as eleições 

CRP-03 
realiza 
visitas às 
Subsedes

As representantes do CRP-03 visitaram 
Faculdades da região orientando e minis-
trando palestras junto às (aos) alunas (os) de 
Psicologia e realizando treinamento com as 
(os) bibliotecárias (os) das instituições sobre o 
manuseio da Biblioteca Virtual em Saúde e 
Psicologia (Estação BVS-Psi) e demais bibliote-
cas da Rede BVS. Durante as palestras, foram 
discutidos o funcionamento e estrutura do 
Conselho, legislações da Psicologia e Ética 
Profissional. O evento contou com a participa-
ção de 225 pessoas que foram instruídas (os), 
na prática, como usar dados virtuais da 
Psicologia além de tirar dúvidas sobre o Conse- 

lho e a profissão. As outras cinco Subsedes - 
Extremo Sul, Oeste, Recôncavo, São Francisco e 
Sudoeste – também farão parte deste projeto 
de visitas programadas ao longo do ano de 
2010. A fim de promover a aproximação do 
Conselho com as (os) psicólogas (os) que 
residem fora de Salvador, o CRP-03 pretende 
atender às necessidades constantes de 
atualização, informação e qualificação das (os) 
profissionais que atuam e ou residem nas áreas 
de abrangência das Subsedes, das (os) suas 
(seus) representantes do CRP-03 no interior 
baiano e das (dos) estudantes de Psicologia das 
Faculdades situadas nas respectivas regiões.

mento democrático do Sistema Conselhos), 65 
no eixo II (Construção de referências e estraté-
gias de qualificação para o exercício profis-
sional) e 49 no eixo III (Diálogo com a 
sociedade e o Estado). Na oportunidade, 

também foram escolhidos por votação, as (os) 
9 delegadas (os) que participaram da etapa 
nacional: Marilda Castelar (Conselheira do 
CRP-03), Valter da Mata (Conselheiro do 
CRP-03), Carlita Moraes (Conselheira do 
CRP-03), Edelvaisse Ferreira (Coordenadora do 
Comitê Gestor da Seção Sergipe), Jamerson 
Pereira (Comitê Gestor da Seção Sergipe), 
Rogério Abílio (Representante da Subsede 
Oeste), Marília Martins (Representante da 
Subsede Extremo Sul em Eunápolis), Alberto 
Rocha, Carmedite Silva, além de dois observa-
dores; Frabrízio Góes e Karla Melo. 

Foto: Sara Torres

Foto: Gabriela Bastos
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Pouco antes da IV CESMI/BA, aconteceu a III 
Parada do Orgulho Louco no dia 22 de maio, 
partindo do Cristo em direção ao Farol da 
Barra em comemoração ao Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial (18 de maio). O evento 
foi uma realização do Coletivo Antimanicomial 
da Bahia com o apoio do Conselho Regional de 
Psicologia 3ª Região BA/SE e reuniu cerca de 
mil pessoas no percurso. 

Do início do ano de 2009 até o presente 
momento, egressas (os) de cursos com a 
nomenclatura de bacharel em Psicologia têm 
procurado os Conselhos Regionais de Psicolo-
gia a fim de requerer seus registros profissio-
nais. Segundo a Lei 4.119/62, que regulamenta 
a profissão de psicóloga (o), para obter o 
registro nos CRPs e exercer a profissão no país é 
imprescindível o diploma de formação de 
psicóloga (o).
Buscando uma forma de resolver esta questão, 
o Conselho Federal de Psicologia pesquisou a 
legislação regente sobre o Ensino Superior no 
intuito de averiguar a existência de alguma lei, 

Foi lançado no dia 02 de junho de 2010, o 
portal Observatório Baiano sobre Substâncias 
Psicoativas - www.cetadobserva.ufba.br - com 
o objetivo de democratizar as informações a 
respeito do uso do álcool e outras drogas. 
O portal é um projeto do Centro de Estudos e 

Resultado da IV Conferência de Saúde Mental 
Intersetorial da Bahia - IV CESMI/BA 

III Parada do Orgulho Louco

CFP apresenta instrução sobre registro de 
diploma de bacharel em Psicologia

Observatório Baiano sobre Substâncias Psicoativas
Terapia do Abuso de Drogas (CETAD/UFBA) 
em parceria com Secretaria Estadual de Saúde 
da Bahia (SESAB), Secretaria da Justiça, Cidada-
nia e Direitos Humanos (SJCDH), Coordenação 
de Saúde Mental do Ministério da Saúde (MS) 
e da Secretaria Nacional das Políticas sobre 

Drogas do Gabinete de Segurança Interinstitu-
cional da Presidência da República 
(SENAD/PR). Para interagir com o público, o 
observatório apresenta um espaço para fórum 
e chat a fim de promover discussões e troca de 
informações entre as (os) visitantes. 

norma ou resolução que modificasse a 
denominação prevista nas diretrizes curricula-
res ou a denominação do grau outorgado aos 
concluintes do curso de graduação de Psicolo-
gia, mas nada foi encontrado a respeito. Com 
isso, o CFP entrou em contato diversas vezes 
com a Secretaria de Educação Superior e com 
o Conselho Nacional de Educação do Ministé-
rio da Educação que apresentou uma solução 
para o impasse: “orienta-se que os diplomas 
dos concluintes do curso de Psicologia, devida-
mente reconhecido e desenvolvido de acordo 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(Resolução n° 8, de 7 de maio de 2004), lhes 

atribuam o grau de bacharel, constando no 
seu texto referência à formação de Psicólo-
go”. Partindo daí, o CFP formulou uma instru-
ção para os Conselhos Regionais de Psicologia 
acerca dos registros de diplomas de bacharel 
em Psicologia dispondo que caberá ao MEC 
examinar se o curso atende às condições 
necessárias para a formação de psicóloga (o). 
Os CRPs registrarão somente as (os) egressas 
(os) dos cursos reconhecidos pelo MEC de 
acordo com as diretrizes curriculares de 2004, 
com a informação grau de bacharel e formação 
de psicóloga (o) expressa no diploma. 

A IV Conferência de Saúde Mental Intersetorial 
da Bahia foi realizada entre os dias 24 e 26 de 
maio de 2010, no Centro de Convenções da 
Bahia, envolvendo cerca de 800 participantes 
entre eles convidadas (os), delegadas (os) – 
eleitas (os) nas conferências municipais - e 
observadores, com o objetivo de discutir a 
saúde mental no estado e debater o cenário 
atual da reforma psiquiátrica.
Durante o encontro foram apresentadas 
mesas-redondas e grupos de trabalho que se 
dividiram para a discussão dos três eixos 
temáticos: 
1- Saúde Mental e Políticas de estado: pactuar 
caminhos intersetoriais, 
2- Consolidando a rede de atenção psicossocial 

e fortalecendo os movimentos sociais e 
3 - Direitos Humanos e Cidadania como 
desafio ético e intersetorial. 
A IV CESMI/BA foi precedida por 52 conferên-
cias municipais e regionais com a mobilização 
de 145 cidades cumprindo o processo 
preparatório para a IV Conferência Nacional de 
Saúde Mental (IV CNSM) marcada entre os 
dias 27 e 30 de junho deste ano, em Brasília-DF, 
com o tema principal de debate “Saúde 
Mental, direito e compromisso de todos: 
consolidar avanços e enfrentar desafios”.
A IV Conferência Nacional de Saúde Mental foi 
um dos objetivos e uma conquista da Marcha 
dos Usuários, no dia 30 de setembro de 2009, 
levando mais de 2 mil pessoas à Brasília 

lutando pela Reforma Psiquiátrica Antimani-
comial. Usuários, familiares e trabalhadores se 
reuniram na capital federal para exigir uma 
série de mudanças no que diz respeito às 
políticas públicas de saúde e saúde mental no 
campo do Sistema Único de Saúde (SUS).
O Conselho Federal de Psicologia e a Rede 
Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial 
(RENILA) publicaram o documento Por uma 
IV Conferência Antimanicomial: contri-
buições dos usuários que reúne todos os 
pontos propostos durante a marcha. Acesse a 
página do Grupo de Trabalho de Saúde Mental 
no site do CRP-03: www.crp03.org.br e veja o 
documento na íntegra. 

Foto: Gabriela Bastos



ÉÉTTIICCAA  nnaa  PPLLUURRAALLIIDDAADDEE  

 

Nossa proposta se pauta em uma agenda positiva, política apartidária, sem cristalizações 
autoritárias de lideranças e contra a consolidação de formas autocráticas de tomada de decisão. 
Nosso objetivo é permitir a descentralização e alternância nos espaços de gestão e promover o 
aprimoramento democrático do Sistema Conselhos de Psicologia. 

Entendemos que o Conselho de Psicologia é um espaço público, cuja principal finalidade consiste 
em servir à sociedade através do exercício profissional digno e sério. Entendemos que a coisa 
pública tem que servir aos interesses sociais comuns e não devendo ser apropriada por grupos na 
realização de projetos políticos particulares, por isso mesmo que uma conduta ÉTICA  é a única 
opção aceitável.  

Entendemos ser do interesse do Psicólogo e da sociedade que o exercício profissional se dê a 
partir de uma formação (qualificação) de boa qualidade; que os instrumentos técnicos e teóricos 
do profissional sejam válidos, respeitados e estejam em constante aperfeiçoamento para melhor 
atendimento das necessidades e demandas profissionais e sociais; que as habilidades e 
competências profissionais sejam utilizadas em sua máxima amplitude e capacidade como forma 
de colaboração à superação dos mais variados problemas sociais; que os profissionais tenham as 
melhores condições possíveis para o adequado exercício profissional; e que os profissionais 
tenham condição de subsistência dignas para si e os seus assegurados pelo pleno exercício da 
profissão que escolheram. 

Propomos uma gestão para o Conselho Regional de Psicologia que contemple as diversas matrizes 
de pensamento que constituem a Psicologia, sem privilégios a uma ou a outra dessas matrizes e 
sem grades que cerceiem o pensamento discordante. Propomos uma gestão que aposte na 
coerência entre o discurso e a forma de ação. Uma gestão respeite, que não descarte pessoas e 
idéias porque divergentes. Uma gestão que não ignore coletivos e instâncias de poder/saber no 
espaço da Psicologia. Uma gestão que agregue os psicólogos e seus coletivos, assegurando a 
representatividade e a legitimidade de ações do Conselho de Psicologia. Uma Gestão PLURAL. 

Propomos ainda uma gestão que, não se afastando dos seus compromissos de ação e 
transformação social e que respeitando os aspectos de ciência e profissão que tão profundamente 
marcam o saber/fazer psicológico, esteja voltada para a realidade cotidiana do exercício 
profissional. 

Sabemos que não estamos sós. Comungamos dos mesmos propósitos e ideais de muitos colegas 
nossos na Bahia, em Sergipe e por todo o Brasil. Assim, imbuídos da convicção de que nossa 
proposta tem respaldo na categoria e pautados pelos compromissos acima expressos, é que nos 
apresentamos para disputar a eleição do CRP/03 em Agosto próximo. 

 

 

 

www.eticanapluralidade.blogspot.com  

VOTE CHAPA 11 
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 Cuidar do exercício profissional, divulgar amplamente 
as resoluções que estão sendo criadas nos últimos 
anos, de forma a atualizar a categoria, acerca dos 
posicionamentos que as(os) psicólogas(os) estão 
adotando nas mais diversas áreas de atuação. 
Diversificar as estratégias de divulgação dos resultados 
obtidos nas pesquisas locais e nacionais do CREPOP 
para melhor qualificar a atuação dos psicólogos nas 
políticas públicas. 

 Cuidar do interior, aumentando a autonomia das 
subsedes, implantar escritórios para as subsedes com 
pelo menos duas faculdades de psicologia em sua 
região. Continuar com o projeto da COF e Biblioteca 
itinerante divulgando o trabalho dessas instâncias do 
CRP.  

Cuidar da formação,  fortalecendo a ABEP Regional. 
Intensificar o diálogo com as Instituições Nível Superior 
para que experiências sejam trocadas, divulgar e 
utilizar os dados do CREPOP como insumos e dessa 
forma aproximar os currículos de Psicologia com o novo 
perfil profissional que a categoria vem demandando. 

Cuidar da pesquisa em Psicologia, apoiando e 
fomentando congressos, seminários, fóruns e encontros 
científicos a exemplo do CONPSI e PSINEP. 

 

P ara o  C onselho  Federa l vote  21 – C u idar do  Futuro  da  P rofissão 

Adriano Barros – Comitê Gestor SE 

Ana Bock – ULAPSI 

Ana Lopes – Presidente CFP 

Andréa Fernandes – Psicóloga SE 

Altair Paim – UNIRB 

Ashanti Elesbão – CRAS Itaparica 

Carlos Barros – Maurício de Nassau  

Carmedite Moreira – UEFS 

Carmen Flores – Inst. Steve Biko 

Darlane Andrade – NEIM/UFBA 

Dulcineide Silva – Perita Trânsito 

Edelvaisse Ferreira– Seção Sergipe 

Eduardo Gonçalves – Ruy Barbosa 

Èrica Ortega – Perita Trânsito 

Fernanda Blanco Vidal - UFBA 

Monalisa Barros – Vit. Conquista 

Nádja Moreira – Perita Trânsito 

Nara Côrtes Andrade - Perita 

Ramza Tereza Fakhouri - Aracaju 

Robson Anselmo – Inst. Braços 

Rosana Rebouças – ASBAP 

Silvio Humberto – Inst. Steve Biko 

Simone Miranda Chaves 

Solange Toschiro – CIEMPE 

Sylvana Santos – Psicóloga Org 

Tereza Caribé   - Psicoterapeuta 

Thiago Pithon – CAPS RJ 

Ubton Nascimento - Psicoterapeuta 

Úrsula Yglesias – Fac. São Bento 

Vivaldo Gomes de Jesus 

 

Nossos Apoios. Você conhece , você confia! 

Conheça nossas propostas: 

 Cuidar das condições de trabalho, intensificando a 
parceria com o SINPSI – Sindicato dos Psicólogos e 
com as Associações de profissionais de psicologia nas 
mais diversas áreas.  

  Cuidar  da comunicação com a categoria, utilizar as 
mídias existentes no CRP 03 e criar outros formatos. 
Intensificar a comunicação com a categoria reduzindo a 
periodicidade dos jornais e boletins. Pretende também 
disponibilizar diversos recursos no seu website de 
modo que o psicólogo possa realizar e agilizar suas 
solicitações e resoluções  e possa resolver muitas delas 
on-line. 

 Cuidar da inserção e fortalecimento da presença da 
Psicologia nas Políticas Públicas, potencializar o 
CREPOP, ampliar perspectivas de participação e 
articulação com outros setores da sociedade: na 
articulação com outras áreas e profissões; na 
participação no controle social; defender a natureza 
plural e democrática desses órgãos, que devem ter a 
participação da sociedade. Sensibilizar gestores para 
uso das referências técnicas nos conteúdos dos 
concursos públicos.  
 

 Cuidar das relações com os movimentos sociais, 
ampliando o diálogo com os mesmos, buscando 
compreender as necessidades das categorias por eles 
representadas. 

 

Giuliano Gallindo – Feira de Santana 

Iron Alves - UEFS 

Jerônimo Sérgio – CREAS SE 

Joelma Rosado - SESAB 

Jucy Silva – Inst. Steve Biko 

Karla Dias – Psicóloga SE 

Lílian Novais – Vera Cruz BA 

Luana Lima – SJCDH 

Luciana Barreto - Conder 

Lúcio Oliveira – Anma Psique 

Marcus Vinícius – UFBA 

Marilda Castelar – BAHIANA 

Mônica Lima (Molije) – UFBA 

Manoelita Mota – Desenvolver RH 

Maurício Brasil – Coord. GTCH 
 

N O S S O  B LO G  :  

http://cuidardaprofissaobahia.blogspot.com  



 
 

 
 

N osso  C o le tivo  

E fe tivos         S up len tes 

V a lter da  M ata –  P residen te    R ogério  A b ílio  –  (B arre iras)  

A lessandra  A lm eida  – V ice-P res iden te   Len i F ragoso 

N ico le ta  M attos  –  Secre tária  (V a lença)      S ôn ia  K hader –  (P orto  Seguro ) 

M aria  C é lia  V az –  Tesoure ira    C arlos  V in ícius  M elo  

C arlita  B astos  - C O F     A rneth  C unha    

K uey la  B itencourt –  Form ação                       E m m ila  d i P au la  –  (B arreiras) 

V a ld ís ia P ere ira   - C O E      C áss ia  E ugên ia  –  (V itó ria  da C onqu is ta) 

João  M artins - S aúde     Jeane  A raú jo   

R osângela  C astro  –  D ire itos  H um anos   K leyton  A lm eida 

 

 

 

Prezadas(os) Colegas, 

Há três anos o nosso grupo venceu as eleições para o 
CRP 03, inaugurando uma nova fase de 
direcionamento político para Psicologia nos estados da 
Bahia e Sergipe. Desde então muitos avanços 
ocorreram.  Destacam-se o desmembramento de 
Sergipe, aumento do quadro de funcionários do CRP 
através de concurso público, reestruturação das 
subsedes do interior do Estado da Bahia, aumento 
significativo das comissões e grupo de trabalhos 
internos, apoio a fundação do Sindicato dos 
Psicólogos, participação significativa nos órgãos de 
controle social, consolidação da BVS–Psi, entre outras. 

Por que votar 12 em 27 de agosto?  

A cada três anos as 
Psicólogas e Psicólogos são 
convocados para eleger a 
representação para o seu 
conselho de classe nas 
esferas regionais e federal.  

Votar na chapa 12 - Cuidar 
da Profissão é votar pelas 
mudanças e avanços que 

 

U M  C O N S E LH O  P R A C U ID A R  D A P R O FIS S Ã O  

Construindo uma Psicologia com compromisso social 

promoção de direitos. 

Dia 27 vote 12. Vote Cuidar 
da Profissão. 

Para o Conselho Federal vote 
21 – Cuidar do Futuro da 
Profissão. 

foram implementados nos 
últimos três anos.  

Votar no Cuidar da Profissão 
é acreditar no papel social 
da psicologia e ampliação 
da atuação profissional. É 
compreender a Psicologia 
como ciência e profissão 
comprometidas com a  
  

 

 

 
 Estabelecer diálogo e defender a posição dos profissionais de Psicologia junto ao poder público e 

outros conselhos profissionais, especialmente os de administração e a OAB; 
 Promover e apoiar atividades de divulgação profissional; 
 Aperfeiçoar os canais de comunicação institucionais com os psicólogos; 
 Aprimorar os procedimentos internos do conselho aperfeiçoando a qualidade no atendimento ao 

profissional; 
 Verificar e fiscalizar o cumprimento de dispositivos legais que exigem a presença do Psicólogo nas 

diversas instituições; 
 Implantar uma ouvidoria no CRP 03 para receber sugestões e denúncias relacionadas a ação do 

próprio Conselho e ao exercício profissional;  
 Apoiar a divulgação d e  trabalhos e atividades em áreas não tradicionais de atuação do psicólogo 

ampliando sua visibilidade social e abrindo novas fronteiras de atuação;  
 Estruturar as sub-sedes para efetiva atuação; 
 Apoiar e viabilizar a constituição do CRP de Sergipe; 
 Estabelecer um programa de visitas periódicas a todas as sub-sedes da região por parte dos 

conselheiros; 
 Ampliar os canais de discussão e participação em eventos no interior; 
 Apoiar atividades de qualificação profissional, especialmente aquelas voltadas para o interior do 

estado e desenvolvidas por Instituições de Ensino Superior privadas; 
 Colaborar para a definição das funções e atribuições dos profissionais de psicologia nos diversos 

espaços de sua atuação; 
 Atuar pela representação dos psicólogos nos diversos conselhos de políticas públicas; 
 Aproximar o Conselho Regional de Psicologia das instituições formadoras; 
 Ampliar a transparência na utilização dos recursos e aprofundar a democracia nas ações do 

Conselho. 

 

Nome  CRP Cargo Nome CRP Cargo 
Adriano de Lemos Alves Peixoto 

 
2222 Efetivo Daiana de Melo 6567 Suplente 

Augusto Nogueira Serões 

 
0463 Efetivo Gledson Lima Alves (Aracajú) IP 6265 Suplente 

Lucília Navarro Silva 
 (Feira de Santana) 

 

1093 Efetivo Juliana Cardoso Sampaio IP 5660 Suplente 

Maria Charbel Libório Ribeiro 

 
2097 Efetivo Lis Moscoso Pereira Sá Santos IP 6741 Suplente 

Maria Cristina Vianna Goulart 
(Itabatã) 

 

1889 Efetivo Mab Amália Alencar IP 5410 Suplente 

Nádia Maria Dourado Rocha 

 
0812 Efetivo Maria Emília Brites 0949 Suplente 

Rayana Santedícola Andrade 
(Vitória da Conquista) 

 

2234 Efetivo Maria da Graça Campos Faria 0159 Suplente 

Sheila Cordeiro Souza Moreira 

 
IP5284 Efetivo Paula Cristina Vianna Goulart IP 5344 Suplente 

Vera Souza 

 
0110 Efetivo Roberto Calmon Pessôa 0187 Suplente 

NOSSAS PROPOSTAS  

QUEM SOMOS  

A Chapa ÉTICA NA PLURALIDADE apóia o FORTALECER A PROFISSÃO para a eleição do Conselho Federal 
de Psicologia 

 

www.fortalecerapro�ssão.com  

VOTE 
CHAPA 11 

04 Jun/Ago 2010 05Jun/Ago 2010


