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I Parada do Orgulho Louco marca
luta antimanicomial na Bahia

O Coletivo Organizador da Luta
Antimanicomial na Bahia, do qual o
CRP-03 faz parte, promove a I Para-
da do Orgulho Louco, iniciativa ante-
cipada das mobilizações nacionais
pela desativação dos manicômios e
pela transferência de foco do tratamen-
to dispensado ao portador de transtor-
no mental, que acontecem em maio.

A Parada acontece no dia 17 de
maio, com concentração às 10 horas
no Porto da Barra, em Salvador, mes-
mo local em que será organizada uma
exposição de artesanatos produzidos
por usuários da Saúde Mental. Mas a
cidade contará com diversos eventos
organizados pelo Coletivo para a se-

mana de Luta Antimanicomial: uma
audiência na Câmara Municipal para
discutir o tema, além da exibição de
filmes em diversos pontos da cidade
e pequenos eventos nas faculdades
de Psicologia de Salvador. A progra-
mação completa poderá ser conferida
em nossos boletins eletrônicos.

As mobilizações do dia 18 de maio
já completaram 20 anos. A idéia das
ações, contudo, se mantém: reintro-
duzir esses indivíduos na sociedade
através de Redes de Atenção
Psicossociais ao invés de isolá-los em
hospitais murados e afastados do con-
vívio social.

Na Bahia, as mobilizações visam al-
terar a atenção dispensada à Saúde
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MAIO

Dia 05: Reunião do Coletivo Organizador da Sema
na de Luta Antimanicomial, às 19h, no CRP-03.
Dia 08: Reunião do GT de Defesa dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, às 18h30min, na sede do CRP-03.
Dia 08: Reunião aberta do GT de Saúde Suplemen-
tar, às 19h30min, na sede do CRP-03.
Dia 13: Reunião do GT de Combate à Homofobia, às
19h, na sede do CRP-03.
Dia 13: Reunião do GT de Psicologia e Relações Ra-
ciais, às 17h30min, na sede do CRP-03.
Dia 21: Debate aberto do GT de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente sobre Depoimento Sem
Dano, às 18h30min, na sede do CRP-03.
Dia 27: Reunião do GT de Combate à Homofobia, às
19h, na sede do CRP-03.
Dia 27: Reunião do GT de Psicologia e Relações Ra-
ciais, às 17h30min, na sede do CRP-03.
Dia 29: Reunião do GT de Defesa dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, às 18h30min, na sede do CRP-03.
Dia 30: Reunião da Comissão de Formação, às
16h30min, na sede do Conselho.

JUNHO

Dia 03: Reunião do GT de Saúde Mental, às 19h, na
sede do CRP-03.
Dia 08: Reunião do GT de Saúde Suplementar, às
19h30min, na sede do CRP-03
Dia 10: Reunião do GT de Combate à Homofobia,
às 19h, na sede do CRP-03.
Dia 12: Reunião do GT de Defesa dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, às 18h30min, na sede do CRP-03.
Dia 15: Reunião aberta do GT de Saúde Suplemen-
tar, às 19h30min, na sede do CRP-03.
Dia 19: Reunião aberta do GT de Saúde Suplemen-
tar, às 19h30min, na sede do CRP-03.
Dia 20: Reunião da Comissão de Formação, às
16h30min, na sede do Conselho.

Psicologia e Trabalho

CRP-03
Agenda do

Mental, que no estado se mostra insu-
ficiente e desarticulada. Em compara-
ção às mudanças implantadas em ou-
tras regiões do país, o Estado está mui-
to aquém do mínimo esperado. Os inte-
grantes do Coletivo Organizador da Luta
Antimanicomial entendem que transfor-
mações efetivas devem ser realizadas
no quadro da Saúde Mental baiana.

Essa deficiência na gestão das
ações em Saúde Mental na Bahia e
os desafios a serem superados são
temas dos encontros do ciclo de de-
bates preparatórios para a Semana
de Luta Antimanicomial, promovidos
pelo GT de Saúde Mental do CRP-
03. O último encontro teve como

tema “Experiênci-
as e desafios na
gestão da reforma
psiquiátrica”, no
dia 22 de abril e
contou com a pre-
sença de Célia
Baqueiro (psiquia-
tra, coordenadora
de Saúde Mental
de Camaçari) e
Márcia Carvalho
(ex-coordenadora
de Saúde Mental

de Feira de Santana).
O Coletivo Organizador da Luta An-

timanicomial é composto por repre-
sentantes da Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia (SESAB), do Minis-
tério Público, do Conselho Regional
de Serviço Social (CRESS), do Tri-
bunal Regional do Trabalho (TRT), de
estudantes de Psicologia, Enfer-
magem,  Medicina e residências pro-
fissionais, do Núcleo de Estudos pela
Superação dos Manicômios (NESM)
e da Associação Metamorfose Am-
bulante (AMEA) – grupo de usuários
e familiares dos serviços de saúde
mental, além de membros do GT de
Saúde Mental do CRP-03, Participe
dessa iniciativa!

O ciclo de debates preparatórios reuniu profissionais e estudantes
 para discutir os principais temas da luta antimaniconial

Em comemoração ao Dia do Tra-
balho, o Conselho Federal de Psico-
logia e a Associação Brasileira de Ensino da
Psicologia (ABEP) promoverão a mesa-redon-
da on-line “Diálogos com a Psicologia
Organizacional e do Trabalho”, no dia 15 de
maio, às 19 horas. O debate será transmitido
pelo site www.pol.org.br e será mediado pelo
presidente do CFP, Humberto Verona.
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RECEITAS CORRENTES
Receitas de Contribuição 957.026,57
Receitas de Contribuição de Anos Anteriores 27.624,32
Receitas Patrimoniais 1.579,13
Receitas  de Serviços 84.263,44
Transferências Correntes 39.039,82
Outras Receitas 76.001,74

TOTAL RECEITAS CORRENTES 1.185.535,02

DESPESAS DE CUSTEIO
Pessoal e Encargos Trabalhistas 205.503,63
Materiais de Consumo 17.390,87
Serviços Prestados Pessoa Física 58.028,87
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 21.830,80
Serviços de Energia, Água, Telefonia e Postagem 72.595,46
Manutenção e Conservação de Equipamentos 8.470,51
Jetons, Diárias, Passagens e Hospedagens 43.545,77
Publicações e Serviços Gráficos, Reprografia e Áudio 32.510,99
Custas Judiciais, Taxas e Despesas Bancárias 15.575,15
Indenizações, Restituições e Reposições 8.784,61
Locação de Bens Imóveis, Móveis e Seguros em Geral 6.149,86
Seleção e Treinamento de Pessoal 1.500,00
Transportes e Encomendas 29.644,73
Congressos, Fórum e Eventos 36.587,47
Outras Despesas de Pronto Pagamento 13.614,90

TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO 571.733,62

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Repasse Cota Parte, Revista e Fundo de Seção ao CFP 333.584,37

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS
Obras e Instalações 130.223,82
Máquinas, Motores e Equipamentos 33.275,23
Mobiliário em Geral 29.398,22
Equipamentos de Informática 6.002,00
Outros Bens 670,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS 199.569,27

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Amortização de Empréstimo ao CFP 70.000,00

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 269.569,27

ANA MARIA MORAES CRUZ             MANOELITA MOTA DOS SANTOS
Contadora CRC/BA 18977                        Conselheira Tesoureira

Prestação de contas
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DE JAN a DEZ 2007

Em nota pública divulgada no final de fevereiro, a Comissão de Direitos Humanos
do Conselho Regional de Psicologia, a Justiça Global, Movimento Sem Teto da Bahia
(MSTB), Movimento Negro Unificado da Bahia (MNU-BA), Campanha Reaja ou será
Mort@, Fórum Direitos Humanos, Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de
Salvador (CJP) Escola Picolino de Artes do Circo, Centro de Estudos e Ação Social
(CEAS) e o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (CEDECA/
BA) denunciaram a atuação de grupos de extermínio na Bahia, cujos crimes recentes
apontam indícios da participação de agentes públicos (policiais militares e civis).

Na nota, as entidades informam que todas as vítimas apresentam o mesmo perfil:
jovens negros, pobres e moradores da periferia da cidade. As organizações que
assinam a nota exigem das autoridades governamentais ações imediatas para des-
mantelar os grupos de extermínio, a investigação rigorosa e imparcial sobre a parti-
cipação de agentes públicos nos assassinatos e a total proteção das testemunhas
dos crimes. A íntegra da nota pode ser acessada no endereço: http://
www.global.org.br/principal.asp?id_menu=&id_noticia=194

Os estigmas da negritude no contexto da violência policial estão em discussão
desde fevereiro no GT de Psicologia e Relações Raciais do CRP-03, único no Siste-
ma Conselhos a manter em seu plano de trabalho um grupo de discussão sobre o
tema. Esta iniciativa foi elogiada e debatida no encontro “Trocando em Miúdos”,
promovido pelo Conselho do Rio de Janeiro em março.

Nota pública denuncia ação de grupos de extermínio na Bahia

No último dia 26 de abril, os psicólogos
do Pólo Santa Cruz se reuniram na Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
para indicar os novos representantes para
o pólo, além de levantar demandas da re-
gião que serão incluídas no plano de ação
de 2008, completando a segunda etapa
de reuniões para renovação dos represen-
tantes regionais. O processo de renova-
ções começou em Teixeira de Freitas. Na
reunião realizada no dia 15 de março, os
(as) profissionais presentes indicaram a
psicóloga Adrienne Botelho, de Teixeira de
Freitas, e as suplentes Sonia Haline Koder
dos Santos, de Porto Seguro, e Marília
Martins de Araújo Reis, de Eunápolis, para
representá-los(as) nas reuniões plenárias
do CRP-03.

A reunião foi também o momento para
que os(as) psicólogos(s) dessas localida-
des apontassem possibilidades de articu-
lação de encontros e eventos com a Co-
missão de Interiorização e as demais co-
missões que compõem o XII Plenário. A
Comissão de Interiorização, juntamente
com a de Orientação e Fiscalização, pre-
tende visitar os demais pólos até julho,
quando serão organizadas as reuniões
para indicação dos novos representantes
dos núcleos gestores.

Reuniões indicam novos
representantes dos pólos

O Conselho Federal de Psicologia e o
Sistema Conselhos consideraram inade-
quadas as informações divulgadas em ma-
téria do programa Fantástico, em 31 de ja-
neiro desse ano, sobre o projeto de
mapeamento cerebral desenvolvido pelos
pesquisadores da UFRGS e da PUC-RS,
o qual pretende levantar as causas da
criminalidade e do comportamento agres-
sivo de 50 “adolescentes infratores” e in-
ternos na Fundação de Atendimento Só-
cio-Educativo (FASE) de Porto Alegre.

Embora as autarquias não tenham tido
acesso ao material da pesquisa, as infor-
mações noticiadas permitem questionar o
posicionamento adotado pelos pesquisa-
dores, que utilizam termos como “psicopa-
ta”, “sociopatas”, “mentes criminosas” para
generalizar os adolescentes autores de
atos infracionais, expressões que reforçam
estereótipos já atribuídos a adolescentes
privados de liberdade. Também são con-
testáveis as razões biológicas e genéticas
atribuídas à violência e polarizadas em re-
lação a agentes culturais e sociais. Para
as entidades, “a pesquisa situa ‘o ato cri-
minoso’ como um fato individual, de res-
ponsabilidade do sujeito e não como um
fenômeno extremamente complexo”, con-
forme divulgado pelo CFP. O documento
de referência sobre o assunto pode ser
acessado pelo endereço www.pol.org.br/
noticias/index.cfm. A matéria está disponível
no link http://www.pol.org.br/Publicacoes/
materia.cfm?Id=195&materia=1371

CFP e Sistema Conselhos
contra mapeamento cerebral
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Entidades apostam no debate para inclusão
da Psicologia no Ensino Médio

O projeto de lei nº 04/08,
que trata da inclusão da Fi-
losofia e Sociologia como
disciplinas obrigatórias do
ensino médio, teve sua vo-
tação adiada em virtude da
manifestação de profissio-
nais e entidades como o
Conselho Federal de Psi-
cologia e a Associação
Brasileira do Ensino de Psi-
cologia, que reivindicam a
inclusão da Psicologia
nessa etapa do ensino.

A votação do projeto fi-
cou agendada para o final
de abril, mas as institui-
ções buscam a retirada do
projeto da pauta da Co-
missão de Educação do
Senado e a realização de
uma audiência pública
para discussão do tema.
Os argumentos da Psico-
logia para o retorno da
disciplina ao currículo do
ensino médio podem ser
conferidos no panfleto da
campanha, também dis-
ponível no endereço
www.pol.org.br/main/
o i t o _ m o t i v o s . c f m .
Acesse e apóie essa luta!

Dia 14 de abril foi o Dia Nacional da Luta
pela Educação Inclusiva! Dia, portanto, que
convida a todos os envolvidos com a edu-
cação a refletir e se posicionar diante de
situações que envolvem tal realidade. E
nós, psicólogos e estudantes de psicolo-
gia, temos tudo a ver com isso! Sobretudo
nesse que foi eleito, pelo Sistema Conse-
lhos, o ano da educação.

Não é novidade para ninguém o quanto
o nosso sistema educacional é excludente,
o que envolve não apenas a questão das
diferenças. A escola pública brasileira – e
a bahiana e sergipana não fogem à regra
– ainda padece de altos índices de eva-
são, reprovação e mesmo de faltas de va-
gas, o que impede que nossas crianças,
especialmente as mais pobres, tenham
acesso à escolarização. Não bastasse
isso, a qualidade do ensino oferecido ain-
da deixa muito a desejar, o que se revela
em inúmeras situações de crianças que se
encontram em séries avançadas do ensi-
no fundamental e médio, embora saibam
ler e escrever parcamente. Apesar de mais
sutil, trata-se daquilo que muitos educado-
res brasileiros chamam de exclusão esco-
lar, mesmo que aconteça dentro das de-
pendências das escolas.

Mais recentemente, o sistema educacio-
nal brasileiro passou a defender a proposta
de inclusão escolar, implementando nas es-
colas políticas educacionais voltadas para
a inclusão de crianças deficientes. Tal in-
clusão, no entanto, não foi acompanhada
de discussões e condições que a tornas-
sem uma política bem sucedida (como, por
exemplo, a formação de professores, so-
bretudo para lidar com o preconceito tão
entranhado na nossa cultura escolar). Nes-
se sentido, embora representem um avan-
ço em relação à escola anterior, que literal-
mente fechava as portas para as crianças
“diferentes”, ainda precisa ser melhor ela-
borada, visando evitar que tais políticas não
representem cancelas invisíveis no interior
da escola (o aumento vertiginoso de crian-
ças medicalizadas nas escolas é bastante
revelador do olhar depositado para as cri-
anças que fogem ao padrão abstrato esta-
belecido). Visando, portanto, incluir de fato,
e não marginalmente, como muitas vezes
ocorre – e não por “culpa” dos professores,
mas da forma como essas políticas chega-
ram ao chão das escolas.

Assim, nós, do Grupo de Trabalho Psi-
cologia e Educação, do CRP 03, deixamos
aqui nossa mensagem em favor da educa-
ção inclusiva, mas sobretudo da inclusão
responsável, crítica e radical.

Manifesto pelo Dia
Nacional da Luta pela

Educação Inclusiva

As propostas de políticas públicas dis-
cutidas na I Conferência Estadual de Di-
reitos dos Gays, Lésbicas, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais (GLBT), realizada
entre 24 e 26 de abril, serão destaque nas
mobilizações de 15 de maio, Dia Mundial
de Combate à Homofobia. A manifesta-
ção acontece anualmente, mas este ano
será a primeira manifestação pelos direi-
tos da população GLBT após a votação e
aprovação de deliberações construídas a
partir das sugestões e demandas levan-
tadas em todo o Estado.

O GT de Psicologia e Educação promoveu uma série de eventos gratuitos no mês de
março, mobilizando profissionais e estudantes de psicologia para as ações do Ano da
Educação. No sábado, dia 1º, a Oficina “Situações do dia-a-dia no trabalho do psicólogo
com a escola”, ministrada pela Profa. Dra. Adriana Marcondes Machado - Técnica do
Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP, apresentou formas de
melhor contribuir para a aprendizagem dos alunos a partir de situações-problema trazidas
pelos participantes. Já na segunda-feira, 03 de março, a pediatra Maria Aparecida Afonso
Moyses e a pedagoga Cecília Colares – formadas pela Unicamp - ministraram a oficina “A
invenção da dislexia”. Na noite do mesmo dia, as três convidadas se reuniram no evento
“Produção de novos olhares sobre a queixa escolar”, realizado no teatro ISBA.

Atividades abrem ações do Ano da Educação na Psicologia

Mobilizações no Dia Mundial
de Combate à Homofobia

Na Bahia, até o fechamento desse bole-
tim, as mobilizações estão concentradas
em Salvador, onde acontecem atividades
na Assembléia Legislativa (16h), no Cen-
tro de Cultura da Câmara Municipal de
Salvador (18h) e na coletiva na sede do
Grupo Gay da Bahia (16h). O GT de Com-
bate à Homofobia, do CRP-03, reúne-se
na terça, dia 13 de maio, para discutir sua
participação nessas atividades.

Os resultados parciais da conferência
podem ser acessados pelo endereço http:/
/conferenciaglbtba.wordpress.com
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Contatos do CRP-03
Administrativo Geral: -------------------------------------------------------- crp03@veloxmail.com.br
Secretaria: --------------------------------------------------------------------- secretariacrp03@veloxmail.com.br
Recepção: --------------------------------------------------------------------- recepcaocrp03@veloxmail.com.br
Financeiro: ---------------------------------------------------------------------  financeirocrp03@veloxmail.com.br
Diretoria: ----------------------------------------------------------------------- diretoriacrp03@veloxmail.com.br
Assessoria Jurídica: --------------------------------------------------------  juridicocrp03@veloxmail.com.br
Assessoria Contábil: -------------------------------------------------------- contabilcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Direitos Humanos: ----------------------------------------- comdhcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Formação: --------------------------------------------------- comformcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito: ------------------------- comhtcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Ética: ---------------------------------------------------------- coecrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Orientação e Fiscalização: ------------------------------- cofcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Interiorização: ----------------------------------------------- cominteriorcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Políticas Públicas: ----------------------------------------- comppcrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Saúde: -------------------------------------------------------- comsaudecrp03@veloxmail.com.br
Comissão de Comunicação: ---------------------------------------------- comunicacaocrp03@veloxmail.com.br

CREPOP: ---------------------------------------------------------------------- crepop03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho em Saúde Mental: ------------------------------------ gtsmcrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho de Def. Dir. da Criança e do Adolescente: ----- gtddcacrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais: -------------- gtrrcrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho de Combate à Homofobia: ------------------------- gtchcrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho em Psicologia e Educação: ----------------------- gtpecrp03@veloxmail.com.br
Grupo de Trabalho em Psicoterapia e Cotemporaneidade: --------- gtpsicoterapiacrp03@veloxmail.com.br

Seção Sergipe: --------------------------------------------------------------- secaosecrp03@veloxmail.com.br
Pólo Barreiras: ---------------------------------------------------------------- polobarreirascrp03@veloxmail.com.br
Pólo Feira de Santana: ------------------------------------------------------ polofeiracrp03@veloxmail.com.br
Pólo Santa Cruz: ------------------------------------------------------------- polscruzcrp03@veloxmail.com.br
Pólo Teixeira de Freitas: ---------------------------------------------------- poltfreitascrp03@veloxmail.com.br
Pólo Vitória da Conquista: -------------------------------------------------- polovconquista@veloxmail.com.br

E X P E D I E N T E:

Acompanhe a agenda do CRP-03, divul-
gada semanalmente nos boletins eletrônicos
e no site, e participe dos debates!

Caso não esteja recebendo o Boletim Eletrô-
nico do CRP-03, envie seus dados (nome com-
pleto, número de CRP, e-mail e área de atuação)
para comunicacaocrp03@veloxmail.com.brDois novos grupos estão em funciona-

mento no CRP-03: O GT Mulheres, Rela-
ções de Gênero e Psicologia e o GT de
Saúde Suplementar. Os interessados em
participar das discussões podem conse-
guir maiores informações por e-mail –
comdhcrp03@veloxmail.com.br para o GT
Mulheres, Relações de Gênero e Psicolo-
gia e comsaudecrp03@veloxmail.com.br
para o GT de Saúde Suplementar.

Nesse primeiro momento, o objetivo do
GT “Mulheres, Relações de Gênero e Psi-
cologia” é familiarizar os membros do Con-
selho com as questões de gênero. Em se-
guida, o GT pretende participar das dis-
cussões em todas as áreas, questionando
a “invisibilização” das mulheres na histó-
ria e literatura da psicologia e em outras
áreas, como a política. O lançamento ofici-
al do GT está previsto para 24 de maio. A
programação do encontro será divulgada,
em breve, nos boletins eletrônicos.

O coletivo do GT de Saúde Suplemen-
tar, composto por profissionais que há seis
anos discutem a temática, desta vez terá
seus debates institucionalizados pelo
CRP-03. O GT, que já vem se encontran-
do quinzenalmente, fará uma reunião
aberta em 15 de maio, a partir das

CRP-03 institui dois novos
grupos de trabalho

19h30min, na sede do CRP-03 para dis-
cutir questões acerca das implemen-
tações dos novos procedimentos de
Psicoterapia incluídos pela resolução da
Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) e as repercussões na prática
dos profissionais. O objetivo da reunião é
questionar o papel do Conselho de Psi-
cologia e dos Sindicatos dos Psicólogos
na luta pela melhoria das condições de
trabalho junto aos convênios, e de enca-
minhar as reivindicações da categoria jun-
to às empresas de plano de saúde.

Desde o início de abril, a assistência
psicológica passou a integrar o rol de
procedimentos obrigatórios cobertos
pelas operadoras de planos de saúde. A
inserção da psicoterapia entre as espe-
cialidades cobertas se deu pela resolu-
ção 167/2008 da ANS, instituição gover-
namental que regula as operadoras de
saúde. Embora a inclusão dos procedi-
mentos seja uma conquista, a limitação
a 12 sessões de psicoterapia ao ano e a
necessidade da indicação médica para
a prestação do atendimento psicológico
são consideradas obstáculos tanto por
agências de defesa do consumidor como
pelo Conselho Federal de Psicologia.
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Confira o que está em
debate no CRP-03

GTDDCA discute
“Depoimento Sem Dano”
Um novo debate sobre o projeto de lei nº

4.126, conhecido como Depoimento sem
Dano, está agendado para 21 de maio, como
atividade de mobilização pela Semana de
Combate a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. O encontro é promovido pelo
GT de Defesa do Direito da Criança e do Ado-
lescente em articulação com o Conselho Re-
gional de Serviço Social, Ordem dos Advoga-
dos do Brasil e Ministério Público. O primeiro
debate sobre o tema aconteceu em fevereiro
e tratou do processo de inquirição da criança
vítima de violência sexual. O encontro contou
com a presença de profissionais e estudantes
de psicologia, direito e serviço social e discu-
tiu as atuações e impactos do projeto.

CRP-03 inicia discussões
para Conferência
de Comunicação

O evento “Psicologia, Comunicação... O que
eu tenho a ver com isso?” da Comissão de
Comunicação do CRP-03, realizado em 29 de
março, deu início às mobilizações que antece-
dem a I Conferência Estadual de Comunica-
ção na Bahia, agendada para junho. O encon-
tro reuniu profissionais e estudantes de psico-
logia e comunicação e levantou as discussões
quanto ao papel do(a) psicólogo(a) na defini-
ção de classificação indicativa e publicidade
infantil, na elaboração de políticas públicas
para o setor. Foi um momento para refletir so-
bre a contribuição da Psicologia na relação
entre mídia e produção de subjetividades, a
partir das contribuições das psicólogas Clarissa
Lago, professora da Unifacs, e Helena Santos,
integrante do GT Mulheres, Relações de Gêne-
ro e Psicologia do CRP-03, do psicólogo
Ricardo Moretzsohn, representante do CFP na
campanha “Quem financia a baixaria é contra a
cidadania” da Comissão de Direitos Humanos
da Câmara Federal, e do Jornalista Giovandro
Ferreira, diretor da faculdade de Comunicação
da UFBA.Essa iniciativa do CRP-03 faz parte
das mobilizações Pró-Conferência Nacional de
Comunicação e do Movimento de Democrati-
zação da Comunicação, promovidas pelo Con-
selho Federal de Psicologia (CFP) e outras en-
tidades profissionais e civis.

Entre os temas abordados pela mobilização
Pró-Conferência está o cumprimento da portaria
1220/07, que exige a regularização da progra-
mação das empresas de TV ao fuso horário das
localidades atingidas e a difusão de conteúdos
em conformidade com o permitido pela classifica-
ção indicativa. Os psicólogos podem apoiar essa
luta, cobrando o cumprimento da portaria através
dos e-mails: direitoshumanos@sedh.gov.br e
gabinetedoministro@mj.gov.br. A manifestação
pública do CFP sobre o tema está disponível no
endereço www.pol.org.br/noticias/index.cfm


