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Mensagem
Estamos chegando ao final do ano, e o Conselho Federal de Biologia – CFBio em sua nova Gest•o, que completou no dia 23 de outubro
um ano de atua‚•o, vem agradecer e parabenizar todos que de forma direta ou indireta contribuƒram pelo crescimento de nossa profiss•o.
O Sistema CFBio/CRBios, na luta pela melhoria e isonomia junto „ sociedade est… investindo cada vez mais em normas, proje‚•o
profissional.
Estamos no final do ano, †poca em que paramos para avaliar as coisas que aconteceram em nossas vidas. Somarmos as boas e
aprendermos com as n•o t•o boas.
Que o Natal seja repleto de Paz e boas surpresas que ficar•o marcadas em nossos cora‚‡es e o Ano de 2013 seja pleno de realiza‚‡es.
Que os sonhos, hoje apenas sonhos, num breve futuro se transformem em realidade. Que o Manto Sagrado os cubra e os proteja, com
saˆde e felicidade.
Porque, o tempo passa e † com o passar do tempo que conseguimos definir o que † realmente bom para nossa vida.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo grandioso.
Diretoria, Conselheiros, Funcion…rios e Assessorias do CFBio.

PORTAL SA‚DE BASEADA EM EVIDƒNCIAS

Bi‹l. Dr. Wlademir Jo•o Tadei (Pres
do CFBio), Ministro da Sa‡de
Alexandre Padilha e Bi‹l. Rog‰rio
Genari (Tesoureiro do CFBio).

O Cadastro no Portal ‰ simples, basta que o Bi‹logo esteja Registrado no CRBio, em situaƒ•o
ativo e regular. Para acessar o Portal dever‚ digitar o n‡mero de seu registro junto ao CRBio
(sem os zeros Ž esquerda).
Sugest•o: para atualizaƒ•o do Portal Sa‡de solicita-se que os Bi‹logos proponham novas
Bases de Dados. Faƒam uma avaliaƒ•o do Portal Sa‡de e encaminhem para o CFBio.
Participem!

Publicada a Resolu€•o CFBio n‚ 283/2012, que estabelece as anuidades e demais taxas
para o exercƒcio de 2013.
Foi aprovada na 263€ Reuni•o Plen‚ria do CFBio, realizada em 19/10/12, a Resoluƒ•o que estabelece os valores
das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas por pessoas f„sicas e jur„dicas para o exerc„cio de 2013. O
artigo 1… estabelece os valores da anuidade, com as condiƒ†es de pagamento:
Art. 1… Fixar a anuidade devida por pessoa f„sica inscrita nos Conselhos Regionais de Biologia, para o exercƒcio de
2013, em R$ 369,52 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos). Par‚grafo ‡nico. ˆ
permitido o pagamento da anuidade fixada no caput, nas seguintes condiƒ†es:
I - pagamento com desconto de 35%, para pagamento integral, se efetuado at‰ 31/01/2013, no valor de R$
240,19 (Duzentos e Quarenta Reais e Dezenove Centavos);
II - pagamento com desconto de 30% para pagamento integral, se efetuado at‰ 28/02/2013, no valor de R$
258,66 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos);
III - pagamento com desconto de 20% para pagamento integral, se efetuado at‰ 31/03/2013, no valor de R$
295,62 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos);
IV - pagamento em trŠs parcelas, sendo:
a) a primeira, no valor de R$ 98,54 (Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), com vencimento em
31/01/2013;
b) a segunda, no valor de R$ 98,54 (Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), com vencimento em
28/02/2013;
c) a terceira, no valor de R$ 98,54 (Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), com vencimento em
31/03/2013.
V - o valor para pagamento ap‹s 31/03/2013 ser‚ de R$ 369,52 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e
Dois Centavos), acrescidos de multa e juros.
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Publicada a Resolu€•o CFBio n‚ 284/2012 - MOFEP
Foi aprovada nas 263€ e 264 € Reuni†es Plen‚rias do CFBio,
realizadas em 19 e 20/10/12, a Resoluƒ•o que estabelece os
procedimentos de fiscalizaƒ•o no Sistema CFBio/CRBios, define
competŠncias e institui o Manual de Orienta€•o e Fiscaliza€•o do
Exercƒcio Profissional – MOFEP. Os artigos 1Œ e 2Œ estabelecem as
atribuiƒ†es e objetivos da Fiscalizaƒ•o:

Ap‹s ajustes t‰cnicos junto ao Minist‰rio da Sa‡de o “Portal Sa‡de
Baseada em EvidŠncias” est‚ funcionando normalmente no site do
CFBio para consulta pelos Bi‹logos da ‚rea de sa‡de, que j‚ podem
acessar publicaƒ†es atualizadas que poder•o servir de base para
trabalhos, decis†es e diagn‹sticos.
No Portal s•o disponibilizados conte‡dos cient„ficos aos
profissionais, com acesso r‚pido a publicaƒ†es revisadas (artigos e
livros), com protocolos cl„nicos baseados em evidŠncias, a fim de
fundamentarem suas decis†es em pareceres ou diagn‹sticos, entre
outros procedimentos, inerentes a cada ‚rea de atuaƒ•o.

Feliz 2013

Art. 1… O sistema de fiscalizaƒ•o, no •mbito dos CRBios, tem por
atribuiƒ•o assessorar a Diretoria e o Plen‚rio destes na orientaƒ•o
e fiscalizaƒ•o do exerc„cio das atividades do Bi‹logo e Pessoa
Jur„dica cuja atuaƒ•o esteja ligada Žs CiŠncias Biol‹gicas em suas
respectivas competŠncias.
Art. 2… S•o objetivos gerais da orientaƒ•o e fiscalizaƒ•o:
- Assegurar o cumprimento de Leis, Decretos, Resoluƒ†es,
Instruƒ†es, Portarias e outras Normas que regulamentam o
exerc„cio da profiss•o de Bi‹logo, bem como da Pessoa Jur„dica de
direito p‡blico e privado, cujas finalidades b‚sicas ou de prestaƒ•o
de serviƒos estejam ligadas Žs CiŠncias Biol‹gicas;
II- Garantir, de forma permanente, o cumprimento dos objetivos e a
pr‚tica da orientaƒ•o e fiscalizaƒ•o do exerc„cio profissional do
Bi‹logo;
III- Garantir Ž sociedade que os serviƒos s•o prestados por
profissionais habilitados;
IV- Informar permanentemente aos Bi‹logos, Žs instituiƒ†es de
ensino, de pesquisa, e de prestaƒ•o de serviƒos, de car‚ter p‡blico
ou privado, assim como Ž sociedade, sobre os direitos e deveres,
bem como sobre as ‚reas de atuaƒ•o profissional do Bi‹logo;
V- Promover a cont„nua avaliaƒ•o das atividades dos Bi‹logos e das
Pessoas Jur„dicas cujas atividades estejam ligadas Žs CiŠncias
Biol‹gicas.

Nova Legislação Ambiental Brasileira

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22
de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965,
e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provis‰ria no 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001; e d… outras providŠncias.

Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012.
Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a
proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de
2006; e revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14
de abril de 1989, a Medida Provis‰ria no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,
o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e o ‹ 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.

Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012.
Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro
Ambiental Rural, estabelece normas de car…ter geral aos Programas de
Regulariza‚•o Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012, e d… outras providŠncias.

