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CFBio faz parceria com APRAG na revista Biólogo
Solução e para Expoprag 2016

Presidente do CFBio recebe dirigentes de sindicatos e
associações de Biólogos
O presidente do Conselho Federal de Biologia, Wlademir João Tadei,
recebeu dirigentes de associações e sindicatos de Biólogos ao longo
do mês de março, em Brasília. Participaram de reuniões com
Wlademir Tadei o presidente do Sindicato dos Biólogos do Distrito
Federal (SINDBIO-DF), Gildemar Crispim, e a tesoureira da
Associação dos Biólogos do DF (ASSBIO-DF), Rosangela Próximo.
Tadei também recebeu, juntamente com a Diretoria, o Biólogo Ygor
Brandão, presidente da Associação dos Acadêmicos e Profissionais
em Biologia do Brasil (AAPBio Brasil) e do Sindicato dos Biólogos do
Estado de Goiás. Segundo o presidente do CFBio, o advento de
associações e sindicatos é essencial para o fortalecimento da
profissão. “Conselhos, sindicatos e associações são fundamentais e
se complementam. Cada entidade trabalha conforme sua atribuição,
mas todos com o mesmo objetivo: ter a profissão muito bem
valorizada e reconhecida no Brasil”, afirmou Tadei.

CFBio participa de audiência no STF sobre Código Florestal
O CFBio participou de audiência pública realizada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre o novo Código Florestal no dia 18 de
abril na sede da Corte. O Conselheiro Federal Rodrigo Teribele
representou o Conselho no evento, que contou com a participação
de pesquisadores, acadêmicos, representantes do governo federal,
movimentos sociais e de produtores rurais. As principais críticas dos
cientistas e ambientalistas durante a audiência foram sobre a
redução da proteção de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e
de áreas de Reserva Legal. Quatro Biólogos foram convidados para
dar palestra durante a audiência pública convocada pelo ministro
Luiz Fux (STF): Jean Paul Metzger, José Luiz de Attayde, Sérgius
Gandolfi e Roberto Varjabedian.
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O Conselho Federal de Biologia – CFBio firmou parceria com a
Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas –
APRAG, sendo patrocinador da revista em quadrinhos Biólogo
Solução e da Expoprag 2016, que acontecerá de 21 a 23 de
setembro no Convention Center Campos do Jordão, em São Paulo.
Considerado o maior evento de controle de pragas da América
Latina e o segundo maior do mundo, a Expoprag reunirá em sua
11ª edição prestadores de serviços, empresários, fabricantes,
distribuidores de produtos e equipamentos, pesquisadores,
estudantes, entidades de classes e representantes do poder
público. O Sistema CFBio/CRBios realizará mesa redonda e uma
conferência durante o evento, no qual também contará com um
stand permanente. Os Biólogos registrados nos CRBios terão
desconto de 10% na taxa de inscrição para participar da Expoprag
2016. Em dezembro de 2015, o CFBio editou a Resolução nº 384,
que regulamenta a atuação do Biólogo no Controle de Vetores e
Pragas Sinantrópicas. A resolução estabelece que o Biólogo é o
profissional legal e tecnicamente habilitado para atuar no controle
de vetores e pragas sinantrópicas, na limpeza e desinfecção de
reservatórios e na capacitação de pessoal. O CFBio é o único
Conselho que disciplinou a atuação dos seus profissionais na área.
BIÓLOGO SOLUÇÃO: A APRAG lançou este ano, com patrocínio do
CFBio, a revista em quadrinhos Biólogo Solução com a temática
“Todos contra o Aedes”. Nesta edição, a revistinha aborda de
forma divertida e didática como combater o mosquito Aedes
aegypt, transmissor de dengue, zika e chikungunya. A história se
passa com três crianças que decidem chamar um especialista, o
Biólogo-Solução, para entender mais sobre o mosquito e sobre
prevenção. Na contracapa, a revista reforça a campanha “Consulte
Sempre Um Biólogo” e a ementa da Resolução CFBio nº 384/2015 .
Se você graduou ou está se formando em Ciências Biológicas:

ATENÇÃO AOS PRAZOS!
31 DE JULHO é o último dia para egressos de 2015 de cursos
com 2.400 horas curriculares das Ciências Biológicas obterem
seus registros.
O CFBio prorrogou o prazo em caráter EXCEPCIONAL, devido a
greves em IES. A partir de 1º de agosto de 2016, os CRBios
exigirão as 3.200 horas previstas na Resolução nº 300/2012.

CFBio marca presença em Seminário do TCU sobre Lei de
Acesso à Informação
O Conselho Federal de Biologia compareceu, no dia 25 de abril,
no Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de
Fiscalização Profissional, realizado pelo Tribunal de Contas da
União – TCU em Porto Alegre. “Estamos adotando todas as
medidas necessárias para atender a Lei de Acesso à Informação”,
afirmou a Conselheira Tesoureira Vera Lúcia Maróstica Callegaro,
que representou o Conselho Federal. Também foram ao evento
os presidentes Clarice Luz (CRBio-03) e César Carqueija (CRBio08), além de funcionários do CRBio-03, CRBio-05 e CRBio-07.
* Mais informações no site www.cfbio.gov.br

