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RIO+20

O Sistema CFBio/CRBios na Rio+20

O Sistema CFBio/CRBios, juntamente com o CRBio-02, participou da Conferência do Meio Ambiente, a Rio
+20, que aconteceu entre 13 e 22 de junho último, no Rio de Janeiro, com um estande próprio.
Desde o final de 2011 iniciaram-se as tratativas para que o Sistema CFBio/CRBios tivesse espaço nesse
evento mundial tão importante para o Planeta. Como a Rio+20 aconteceu na cidade do Rio de Janeiro,
jurisdição do CRBio-02, o mesmo se incumbiu de toda preparação.
Os conselheiros do CRBio-02 organizaram uma programação paralela contemplando temas que foram
abordados na Conferência, que aconteceram no auditório do Conselho, incluindo também um concurso e
exposição de fotografias relativo ao tema Meio Ambiente, cujo vencedor foi o biólogo Marlon Almeida. Na
ocasião o presidente do CFBio, Dr. Wlademir João Tadei, esteve presente ao evento participando da Biólogo Marlon Almeida; bióloga Dra. Danielle
Grynszpan; Dra. Fátima Araújo, Conselheira do
abertura e de palestras.
CFBio; Dr. Wlademir João Tadei, Presidente do
Algumas Instituições também colaboraram para o sucesso da participação do CRBio-02 e Sistema CFBio; e Profa. Elizabeth Rios, Conselheira
CFBio/CRBios na Rio +20, como Fundação RIOZOO e ORT, que cederam espaços para a realização de Secretária do CRBio-02.
palestras e oficinas.
Destacamos o estande do Conselho Federal de Biologia em conjunto com o CRBio-02, montado na Cúpula dos Povos, que durante 10 dias recebeu
maciça participação de biólogos e estudantes de biologia de todos os estados do País, presentes na Rio+20.

CFBio assina convênio com o Ministério da Saúde
03 de Setembro – Dia do Bi‚logo

PENSANDO NO FUTURO,
AGINDO NO PRESENTE.

BI‚LOGOS,
FUNDAMENTAIS PARA A
SUSTENTABILIDADE DO P LANETA.
BIOLOGIA, MUITO MAIS QUE UMA CIƒNCIA
HOMENAGEM DO SISTEMA CFBIO/CRBIOS

Bi€logos da •rea de sa‚de j• podem acessar publicaƒ„es atualizadas que poder…o servir de base
para trabalhos, decis„es e diagn€sticos.
O Presidente do CFBio, Dr. Wlademir Tadei, assinou conv†nio com o Minist‡rio da Sa‚de no dia 29
de junho, no audit€rio da Organizaƒ…o Pan-Americana da Sa‚de (OPAS), em Brasˆlia, para
publicaƒ…o do “Portal Sa‚de Baseada em Evid†ncias”.
Criado pelo Minist‡rio da Sa‚de em parceria com a Coordenaƒ…o de Aperfeiƒoamento de Pessoal
de Nˆvel Superior – Capes (Minist‡rio da Educaƒ…o), a nova ferramenta ‡ voltada aos profissionais
de sa‚de, especialmente os da rede p‚blica, vinculados ao respectivo Conselho Profissional.
Ter…o acesso ao conte‚do os profissionais das •reas de Biologia, Biomedicina, Educaƒ…o Fˆsica,
Enfermagem, Farm•cia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina
Veterin•ria, Nutriƒ…o, Odontologia, Psicologia e Serviƒo Social. Para que o bi€logo possa acessar o
portal ‡ necess•rio que esteja em situaƒ…o regular junto ao CRBio.
No Portal “Sa‚de Baseada em Evid†ncias” ser…o disponibilizados conte‚dos cientˆficos aos
profissionais da rede do SUS, com acesso r•pido a publicaƒ„es sistematicamente revisadas
providas de protocolos clˆnicos baseados em evid†ncias, a fim de fundamentarem suas decis„es
em pareceres ou diagn€sticos, bem como ministrarem medicamentos ou tratamentos, entre
outros procedimentos inerentes a cada •rea de atuaƒ…o.
Para maiores informaƒ„es e acesso Œs bases de dados entre no site do CFBio, no link “Sa‚de
Baseada em Evid†ncias” ou no site http://periodicos.saude.gov.br.

CFBio no Congresso de Mastozoologia
CFBio participa da Reunião com MEC para avaliação do Termo de Colaboração para
Reconhecimento e Revalidação de Cursos de Graduação na Área da Saúde
No €ltimo dia 5 de julho os Conselheiros do CFBio bi•l. Vera Callegaro, Secret‚ria e
Coordenadora da CFAP/CFBio, e bi•l. Marcelo Garcia, membro da CFAP, participaram da
reuniƒo dos Conselhos Federais da „rea da Sa€de com o Secret‚rio de Regula…ƒo e
Supervisƒo da Educa…ƒo Superior do MEC, Dr. Jorge Messias e a Diretora de Regula…ƒo e
Supervisƒo da Educa…ƒo Superior, Dra. Andrea de Faria Barros Andrade. A reuniƒo,
solicitada pelo F•rum dos Conselhos Federais da „rea da Sa€de – FCFAS teve como pauta
a participa…ƒo dos Conselhos Federais nas avalia…‡es do reconhecimento e revalida…ƒo
de reconhecimento de Cursos de Gradua…ƒo na „rea da Sa€de.

Dr. Jorge Messias

Na oportunidade foram apresentados pela representante do FCFAS alguns problemas enfrentados pelos
conselhos profissionais em suas avalia…‡es, destacando-se que as an‚lises dos Conselhos referem-se ao
exercˆcio e ‰ inser…ƒo profissional no mercado de trabalho.
A Dra. AndrŠa ressaltou aspectos referentes aos fluxos dos processos de avalia…ƒo, considerando a fase de
reconhecimento como o melhor momento para ser encaminhado aos conselhos profissionais para avalia…ƒo. O
Secret‚rio ressaltou a import‹ncia do Termo de Colabora…ƒo firmado com os Conselhos e que pretende nƒo s•
dar continuidade como aprofundar a colabora…ƒo, aperfei…oando entre outras as quest‡es de fluxo, bem como
construindo uma agenda peri•dica de reuni‡es com o MEC para discuss‡es tŠcnicas sobre o tema.
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O CFBio participou do 6Œ
Congresso Brasileiro de
Mastozoologia, em
Corumb‚/MS, no dia 27 de
junho, na mesa redonda
"Atua…‡es do mastozo•logo:
marcos legais e quest‡es
Šticas".
A Vice-Presidente do CFBio, bi•l. Geni C‚uper,
representou o Conselho e proferiu a palestra
“A atua…ƒo do Bi•logo em mastozoologia sob
o ponto de vista legal do Conselho Federal de
Biologia”, enfocando os procedimentos legais
de atua…ƒo do Bi•logo, registro,
procedimentos estabelecidos na Resolu…ƒo nŒ
213/2010, Anota…ƒo de Responsabilidade
TŠcnica (ART), Termo de Responsabilidade
TŠcnica (TRT), conduta Štica do profissional, e
as „reas de Atua…ƒo do Bi•logo, dentre
outros. TambŠm participaram da mesa os
bi•logos Paulo D’Andrea, presidente da SBMz,
como moderador, e Marcelo Reis,
representante do ICMBio, que falou sobre
procedimentos tŠcnicos estabelecidos pela
legisla…ƒo sobre captura e eutan‚sia de
animais.
Ap•s as exposi…‡es dos palestrantes e do
moderador os debates transcorreram

