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A Diretoria do CFB, representada pela presidente Nêmora Rodrigues, pela vice-
presidente Regina Céli de Sousa, pela primeira e segunda secretárias Georgete Lo-
pes Freitas e Célia Regina Simonetti Barbalho, participou de ação parlamentar junto 
a deputados e senadores em Brasília. A atividade integrou os representantes dos 
demais conselhos federais de profissões regulamentadas que mantiveram contatos 
com as lideranças partidárias em prol do apoio ao projeto de lei que garante a sus-
tentabilidade dos conselhos. A legislação referente à matéria está desatualizada, e 
as alterações necessárias visando sua adequação à missão desses órgãos de pro-
teção da sociedade são urgentes. Essa é uma iniciativa do Fórum de Conselhos de 
Profissões Regulamentadas apoiada pelos Sistemas CFB/CRB, CONFEA/CREA, CFC/
CRC, CFA/CRA, bem como pelos demais sistemas de ordens e conselhos de todo o 
país. A presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, realçou a convergência e a unidade 
dos conselhos nessa trajetória rumo ao fortalecimento das entidades, ao afirmar 
que “há consonância de objetivos e harmonia muito grandes prevalecendo nesse 
momento, que resultarão em tranquilidade para o desenvolvimento das ações em 
benefício do coletivo”. Haverá um acompanhamento acurado da tramitação do pro-
jeto, que conta com o apoio de todas as bancadas visitadas e do deputado federal 
Eudes Xavier (PT/CE), relator do PL.
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A diretora Célia Simonetti Barbalho, a 
presidente do CFB Nêmora Rodrigues, a 
senadora Ideli Salvatti, a vice-presidente 
Regina Céli de Sousa e conselheiras fede-

rais de Biologia e Serviço Social.

As diretoras do CFB Georgete Lopes Freitas 
e Célia Simonetti Barbalho, a deputada 

federal Vanessa Grazziotin e a presidente 
Nêmora Rodrigues.

O senador Cristovam Buarque e a vice-pre-
sidente do CFB, Regina Celi de Sousa.

A presidente do CFB, Nêmora Ro-
drigues, e o relator do PL, deputa-

do Eudes Xavier, do Ceará.

 Considerando que surgiram dificuldades para o pre-
enchimento do formulário, em razão da disponibilização 
das senhas, o Conselho Federal de Biblioteconomia bus-
cou solução para o cadastramento, a qual passou a ser 
operacionalizada desde o dia 8 de março.

 O novo procedimento é composto  pelo seguinte flu-
xo:

  - O profissional deverá selecionar o link “Esqueci Có-
digo de Acesso (senha)”. O sistema  então irá redirecionar  
o usuário  para a página, onde será solicitado o Número 
do Registro no respectivo CRB e o endereço de e-mail,  no 
qual  se deseja receber o código de acesso (senha). 

 - Após esse procedimento, o sistema enviará  o código 
de acesso para o usuário no e-mail que foi informado  e 
redirecionará  o profissional para a página inicial do Censo 
Profissional. 

 - Na página inicial o usuário deverá, então, informar   
os dados para iniciar o Censo (Número de Registro e o 

Código de acesso que ele recebeu).
 O novo formato proposto pelo  CFB pretende oferecer 

agilidade aos usuários, e  o Censo, uma vez concluído, cer-
tamente trará ganhos para o Sistema CFB/CRB  e, natural-
mente, para toda a categoria.

Cadastramento de Senhas para o Censo


