
 

 

 
 

PORTARIA Nº 09/2015 
 

 
“Institui a linha editorial do site e dos 
e-mails marketing do CRBio-07.” 
 

  
  O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 
7ª REGIÃO – CRBio-07, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei n.º 6.684, de 03 de setembro de 1979, alterada pela Lei n.º. 7.017, de 
30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto n.º 88.438, de 28 de junho 
de 1983.  
 
  Considerando o aprovado na 127ª Reunião de Diretoria do 
CRBio-07, realizada em 13 de julho de 2015; 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° Instituir a linha editorial do site e dos e-mails marketing do 
CRBio-07, conforme documento anexo a esta Portaria. 

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.  
 

 
Curitiba/PR, 15 de julho de 2015. 

 
 
 

Jorge Augusto Callado Afonso 
CRBio 08085/07-D 

Presidente do CRBio-07 
  



 

 

ANEXO 
 
 

Linha editorial site e e-mail marketing CRBio-07 
 
Para estabelecer as diretrizes do conteúdo postado no site do CRBio-07, bem 
como do enviado via e-mail marketing, elaborou-se uma linha editorial com os 
princípios a seguir: 
  
Apresentação 
 
O site www.crbio-7.gov.br é a página online do Conselho Regional de Biologia 
do Paraná que, desde 2008, informa os Biólogos e os internautas sobre as 
principais realizações do CRBio-07 e demais assuntos de interesse da 
categoria. A seção de notícias é a responsável por comunicar as ações que 
envolvem a Biologia, de modo especial as realizadas no Paraná. As chamadas 
dos textos informativos ficam em destaque na home do site e possibilitam que 
as matérias sejam lidas na íntegra com um clique sobre o título. Todas as 
notícias publicadas podem ser visualizadas no ícone “veja mais”. 
 
O e-mail marketing é outra ferramenta de comunicação utilizada pelo CRBio-07 
que chega até a caixa de entrada dos endereços eletrônicos cadastrados na 
base de dados, separados em dois segmentos. Em uma lista estão os contatos 
de Biólogos registrados no Conselho e em outra de representantes de 
segmentos da sociedade como empresas, instituições públicas e profissionais 
de outras áreas que se interessam pelos temas que envolvem a Biologia.  
 
Objetivos 
 
O site e o e-mail marketing são canais de comunicação voltados à 
disseminação de assuntos de interesse da categoria profissional e de toda a 
sociedade. Eles são utilizados para comunicar relevantes ações promovidas 
pelo sistema CFBio-CRBios em prol da categoria, para divulgar atividades 
desenvolvidas  pelos Biólogos e ainda para levar ao conhecimento dos 
profissionais diversos assuntos mais específicos da área. Os conteúdos 
divulgados nesses meios servem para deixar os Biólogos ainda mais 
informados sobre novidades, oportunidades, benefícios e deveres perante a 
profissão. 
 
Conteúdos 
 
Os assuntos divulgados no site podem ser tanto de produção própria, escritos 
pela assessoria de imprensa que atende o Conselho, quanto de outras fontes 
de informação, como de portais de notícias, sites do governo e de outras 
assessorias de comunicação, devidamente creditados ao fim do texto. O 
critério de noticiabilidade do site do CRBio-07 é a relevância do tema para a 
categoria, com base no interesse dos Biólogos sobre o assunto. A divulgação 
de eventos locais fica condicionada ao envolvimento de pelo menos um Biólogo 



 

 

devidamente registrado, e em dia com suas obrigações com o Conselho, ou a 
alguma parceria com o CRBio-07.   
 
Pelo e-mail marketing são encaminhadas informações mais pontuais que, em 
geral, apresentam tempo limitado para serem cumpridas como participação em 
campanhas e ampliação de prazos. Por ele, são apresentadas as notícias mais 
urgentes, que merecem atenção especial por parte dos Biólogos e da 
comunidade. A agilidade do meio de comunicação, que chega direto ao e-mail 
dos cadastrados, é o diferencial explorado nessas importantes notícias, que 
muitas vezes são divulgadas apenas por esse canal. 
 
Padronizações 
 
As notícias do site devem ser escritas com padrão jornalístico, com a síntese 
do fato logo no primeiro parágrafo e linguagem acessível a todos. O texto deve 
ser sempre acompanhado de uma imagem referente ao assunto, por causa da 
estrutura do site, e quando não houver, deve ser inserida a logomarca do 
CRBio-07.   
 
Já a redação do e-mail marketing é escrita em terceira pessoa e assinada pelo 
presidente em exercício do Conselho Regional de Biologia do Paraná. A 
exceção fica por conta de quando se tratar de uma campanha específica de 
comunicação, que pode ser apenas imagem, ou de algum convite oriundo de 
outra instituição. 
 
Em ambos os meios, Biólogo e Biologia são sempre escritos com inicial 
maiúscula e nomes científicos são publicados em itálico, com a inicial do 
primeiro nome binomial da espécie escrita em caixa alta e a inicial do segundo 
nome em caixa baixa. Recomenda-se também o uso de links externos, sempre 
que possível, para que o usuário possa ter mais detalhes sobre o assunto, se 
assim o desejar.  

 
 


