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CFBio comemora sucesso em participação na EXPOPRAG

Foto: Estande do Sistema CFBio/CRBios na EXPOPRAG 2016

Campanha do Dia do Biólogo tem ampla repercussão
A campanha do DIA DO BIÓLOGO realizada pelo Conselho Federal de
Biologia em 2016 foi um sucesso de alcance e repercussão. O CFBio
produziu spot, vídeo, banners e newsletter, publicados nas redes
sociais e divulgados por e-mail. No total, foram compartilhados mais
de 100 posts na página do Conselho no Facebook. A campanha
também consistiu na veiculação de histórias em quadrinhos na
revista VEJA, bem como no Instagram e no Facebook de Veja,
Huffpost Brasil e Planeta Sustentável. Confira a campanha completa e
outras informações de interesse do Biólogo no site do CFBio.

O Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Biologia –
CFBio/CRBios participou da EXPOPRAG 2016, realizada pela
Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas APRAG. Considerado o maior evento de controle de pragas da
América Latina e o segundo maior do mundo a 11ª edição da
EXPOPRAG ocorreu no período de 21 a 23 de setembro, em
Campos do Jordão, São Paulo, com o tema "Dedetizador ou
Agente de Saúde - A escolha é sua". No decorrer do evento, no
dia 22 de setembro, o Sistema CRBio/CRBios promoveu o 1º
Workshop de Biólogos no Controle de Vetores e Pragas
Sinantrópicas, que contou com seis palestrantes e um grande
número de participantes. Na área de exposição foi montado um
estande com atrações interativas e informações visando divulgar
a atuação do Biólogo. A abertura do workshop foi feita pelo
presidente do CFBio Wlademir João Tadei. Na sequência, o Biól.
Sérgio Bocalini (APRAG) debateu sobre a atuação do Biólogo no
controle de vetores e pragas sinantrópicas. Já o Biól. Francisco
Zorzenon (Instituto Biológico/SP) apresentou o painel sobre a
“Complexidade do Ambiente Urbano e da Biodiversidade de
Pragas”. Também participaram em palestras os biólogos Ana
Eugênia de Carvalho Campos (Instituto Biológico/SP), Lucy
Figueiredo (Ambiental Consultoria), Marcelo Cunha Freitas
(IMUNIMAD/ABCVP/CRBio-02) e Gustavo Lucino (Protecta) que
abordaram temas como o cenário ideal entre a pesquisa e o setor
aplicado, a consultoria como fonte de divulgação e informação, o
papel do técnico responsável no controle de vetores e pragas e a
importância da boa gestão empresarial e da responsabilidade
técnica no desenvolvimento do setor.

Conselho Federal de Biologia se reúne com ministro da
Saúde em Brasília

Atuação profissional dos Biólogos em Análises Clínicas tem
nova garantia judicial
A atuação dos Biólogos na área de Análises Clínicas obteve novo
reconhecimento judicial, desta vez por parte da 13ª Vara Federal do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, do Estado de Minas
Gerais. Em decisão proferida no dia 2 de setembro de 2016, o juiz da
13ª Vara Federal manteve as vagas exclusivas para Biólogos em
concurso público para atuar em Análises Clínicas (Edital nº 358/2016)
realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais.
EXPEDIENTE
CFBio Notícias - Edição 17 - 2016
Informativo do Conselho Federal de Biologia - CFBio
Criação: Diretoria do CFBio
Editoração: - Comissão de Comunicação e Imprensa
- Assessoria de Comunicação do CFBio

Foto: Wlademir Tadei (à esquerda), Jorge Afonso, Ricardo Barros, Ivo Borghetti

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, recebeu em 10 de agosto de
2016, em Brasília, os presidentes do CFBio, Wlademir João Tadei,
e do CRBio-07, Jorge Augusto Callado, e o conselheiro do CRBio07 Ivo Borghetti. Na audiência, foram entregues documentos do
CFBio solicitando a inclusão do Biólogo no rol dos profissionais
que compõem o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF.
* Mais informações no site www.cfbio.gov.br

