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EDITORIAL
A nova Diretoria do Conselho Federal de Biologia apresenta,
neste primeiro nƒmero, o CFBio Notícias, resgatando
assim a veicula•€o de um informativo para os Conselhos
Regionais e para os Bi„logos de todo o Brasil, que veicular‚
informa••es sobre o que est‚ ocorrendo atualmente no
Sistema CFBio/CRBios. Tamb…m ser€o divulgadas a
participa•€o do CFBio nos diversos f„runs de debates
interprofissionais, os novos atos normativos que interessam
diretamente a profiss€o, bem como sobre as mudan•as,
melhorias e conquistas obtidas para o Bi„logo.
Neste primeiro nƒmero … relatado o que acontece nos
principais f„runs de debate nos quais o CFBio participa. Est‚
em discuss€o a cria•€o de inclus€o ‚reas de atua•€o e a
reformula•€o do Manual de Fiscaliza•€o do Exerc†cio
Profissional.
Wlademir Jo€o Tadei
Presidente do CFBio

Desde o dia 23 outubro de 2011 o Conselho
Federal de Biologia – CFBio tem nova gest•o que
atuar† no per‚odo de 2011 a 2015. Para a nova
Diretoria, os conselheiros efetivos empossados
elegeram como Presidente o Prof. Dr. Wlademir
João Tadei (centro da foto); para VicePresidente, a professora e consultora ambiental
Geni Conceição de Barros Cáuper (lado direito); a
consultora Vera Lúcia Maróstica Callegaro
(extremo esquerdo) como Secret†ria; e o
empres†rio Rogério Duílio Genari (extremo
direito) como Tesoureiro.
Como uma das novas propostas a Diretoria aprovou o estudo para a cria€•o de
novas †reas de atua€•o do Bi…logo a ser incorporadas ‹ Resolu€•o nŒ 227/2010.
Para tanto, solicitou aos Conselheiros Federais e aos Presidentes dos CRBios,
atravƒs de seus plen†rios, o envio de sugest‰es de novas †reas.
A Diretoria j† aprovou, e em breve o CFBio estar† com um novo site, interativo, com
lay out mais moderno e conte„do de mais f†cil entendimento.

Conselheiros do CFBio
Gestão 2011 - 2015

O CFBio no CONSELHINHO
O CFBio tem assento no F„rum dos Conselhos Federais da ‡rea de Saƒde – FCFAS, o Conselhinho, dos quais fazem parte os
Conselhos Profissionais da ‚rea da saƒde. Foram discutidos, no primeiro trimestre, diversos temas de interesse comum aos
dos profissionais da saƒde: Semin‚rio sobre ‰tica Profissional que ocorrer‚ no 2Š semestre, este contar‚ com a participa•€o
do CFBIO; no ‹mbito do MERCOSUL, cada Conselho Federal ter‚ um representante para avalia•€o dos diplomas atrav…s da
plataforma AROUCA; Agencia Nacional de Saƒde - ANS, foi criado o sistema QUALIS para a avalia•€o da qualidade dos
servi•os prestados em saƒde; ResidŒncia Multiprofissional, foi concedido uma bolsa, no ano de 2010, para as CiŒncias
Biol„gicas, … importante que cada Conselho tenha seus avaliadores dos programas-perfil-‚rea de especialidades. Para
mostrar distribui•€o geogr‚fica dos v‚rios profissionais da ‚rea da saƒde foi solicitada a participa•€o dos conselhos; Projetos
de Lei, v‚rios projetos de lei na ‚rea de saƒde, de interesse dos conselhos, foram discutidos.

O CFBio no Fórum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saúde
O Conselho Federal de Biologia vem acompanhando o processo de integra€•o por que passa o Cone Sul, discutindo a
quest•o do exerc‚cio profissional. Em setembro de 2011, em Bras‚lia, foi proposto pelo Ministƒrio da Sa„de a
implementa€•o da Matriz M‚nima atravƒs da Plataforma Arouca, que integra o Sistema de Universidade Aberta do
SUS. A proposta acatada pelos integrantes do F…rum foi encaminhada para a SGT11 em setembro/2011. Neste sentido,
estabeleceu-se que no Brasil a Plataforma Arouca ser† adotada para todos os profissionais da †rea da sa„de que atuam
no MERCOSUL, e nela ser•o inseridos todos os par‡metros da Matriz M‚nima, inclusive aqueles referentes aos
Conselhos Profissionais. Na Reuni•o do SGT11, realizada nos „ltimos dias 16 e 18 de abril, em Buenos Aires foi
debatida a vigˆncia da Matriz M‚nima de Registro de Profissionais de Sa„de do MERCOSUL. Na oportunidade foi
apresentado pelo Brasil o Quadro sobre a Nomenclatura de Profiss‰es, elaborado pelo F…rum Permanente de
Entidades de Trabalho em Sa„de, incluindo os Bi…logos. Desta forma Foram inclu‚das para a discuss•o mais duas
profiss‰es: fonoaudiologia e fisioterapia.

O CFBio na Rio+20
A Confer€ncia das Na•‚es Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentƒvel, a Rio+20
ocorrerƒ no Rio de Janeiro, de 13 a 22 de
junho de 2012.
O evento pretende rever os progressos obtidos pelos pa„ses
no cumprimento da Agenda 21 de crescimento econ…mico,
desenvolvimento social e prote•†o ambiental – estabelecida
na Rio 92 –, suprir as lacunas existentes, reafirmar o
compromisso pol„tico dos Estados com o desenvolvimento
sustentƒvel e estabelecer novos compromissos necessƒrios.
Sendo 2012 o Ano Internacional da Energia Sustent€vel para
Todos a RIO+20 representa excelente plataforma para que
iniciativas referentes ao tema Energia Limpa para Todos,
possam ser discutidas, compartilhadas e concretizadas, na
Agenda 21 de todos os pa„ses.
O Sistema CFBio/CRBios, como Sociedade Civil, estƒ
inscrito na C•pula dos Povos – RIO+20, que terƒ como palco
o aterro do Flamengo. Nos dias 18 e 19 de junho serƒ
oferecida a programa•†o aos participantes.

RIO+20
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O CFBio nas reuniões do CNS e do FENTAS
O CFBio … membro do F„rum das Entidades Nacionais de Trabalhadores da ‡rea da Saƒde - FENTAS, que
congrega Conselhos Federais, Confedera••es, Federa••es, Associa••es Nacionais, por suas representa••es
de 13 Profiss•es de Saƒde. ‰ tamb…m membro do Conselho Nacional de Saƒde – CNS.
Na reuni€o sobre acupuntura foi discutido o acord€o de 1987: apela•€o em mandado de seguran•a, tendo
como apelado o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro: o recurso foi
negado por unanimidade, o provimento Ž apela•€o. Esse documento foi objeto de divulga•€o do CNS, tendo
em vista que causou preju†zo Ž saƒde da popula•€o visto que os servi•os prestados pelos profissionais nas
prefeituras foram interrompidos, dando continuidade somente pelos m…dicos, sendo preteridos os
fisioterapeutas, portadores de competŒncia t…cnica e legal. O FENTAS decidiu levar a quest€o para debate e
decis€o do CNS para manifesta•€o junto Ž sociedade.
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