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Portaria CRBio-01 n° 07/2009 

 
 

Dispõe sobre normatização para 
publicação de anúncios na revista “O 
Biólogo” do Conselho Regional de 
Biologia – 1ª Região.  

 

O presidente do Conselho Regional de Biologia – 1ª Região (SP,MT,MS) – CRBio-
01, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo disposto na Lei n° 6.684, de 3 de 
setembro de 1979, 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a publicação de anúncios 
veiculados na revista “O Biólogo” deste Conselho, 

RESOLVE:  

Art. 1° A revista “O Biólogo” do Conselho Regional de Biologia – 1ª Região poderá 
publicar anúncios, desde que previamente aprovados pelo CRBio-01. 

Art. 2° As condições para publicação bem como os valores e tamanhos dos 
anúncios são definidos no “Termo de Compromisso de Veiculação de Anúncios” e na 
“Tabela de tamanhos e valores para anúncios na Revista “O Biólogo” do Conselho 
Regional de Biologia – 1ª Região”, baixados como anexos desta portaria. 

Art. 3° O reajuste da tabela de valores será anual, mediante a aplicação do índice do IPCA 

(IBGE) de 1º de dezembro do ano anterior a 30 de novembro. 

Art. 4º A presente portaria entrará em vigor em 1° de janeiro de 2010. 
 

 
São Paulo, 17 de dezembro de 2009. 
 
 
 
 

Dr. Wlademir João Tadei 
Presidente do CRBio-1 

CRBio 01742/01-D 
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TERMO DE COMPROMISSO DE VEÍCULAÇÃO DE ANÚNCIOS 

 

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO, autarquia federal criada pela Lei 6.684/79, Órgão 
de orientação e fiscalização da profissão de Biólogos, sediado à Rua Manoel da Nóbrega, 595 cjtos 121 e 
122, representado pela sua Assessora de Imprensa, Sra. Maria Eugenia Ferro Rivera, vem por meio 
deste firmar o TERMO DE COMPROMISSO dos serviços de publicação de anúncios na revista “O 
Biólogo” do CRBio-01, que tem as seguintes cláusulas: 

 

Anunciante: __________________________________________________________________. 
 
Responsável Legal: ____________________________________________________________ 
 
CPF/CGC____________________________________________________________________ 
 
Endereço: ____________________________________________________________________ 
 
Bairro________________ Cidade: ________________Cep:__________Fone:______________ 
 
Publicação do anúncio na edição de nº _______da Revista “O Biólogo” do  CRBio-01. 
 
Página:  __________________________________________________________ 

 
Tamanho:  __________________________________________________________ 

 

O Anunciante terá o direito de ter seu anúncio publicado na revista “O Biólogo”, desde que previamente 
aprovado. 
O CRBio-01 se compromete a publicar o anúncio de acordo com a página e tamanho solicitados, dentro 
dos padrões utilizados pelo CRBio-01. 
O CRBio-01 se compromete, desde que devidamente comprovado erro na publicação do anúncio, e 
comprovado prejuízo ao anunciante, analisar e tomar as providências necessárias. 
No caso do Anunciante enviar dados incorretos a ser publicado, o CRBio-01 não terá o dever de restituir  
valores e/ou republicar o anúncio. 
A não devolução deste termo devidamente assinado pelo responsável legal, no prazo estipulado, exime o 
CRBio-01de qualquer responsabilidade pela não publicação do anúncio. 
O valor a ser pago pelos anunciantes será de acordo com  o estipulado na tabela do CRBio-01 (anexo). 
O anunciante deverá efetuar o pagamento através de boleto bancário até a data de seu vencimento. O 
não pagamento do referido boleto, dentro do prazo de vencimento, ensejará multa de  2%  ao mês de 
inadimplência, bem como medidas judiciais cabíveis.  
O CRBio-01, por sua Assessoria de Imprensa, se reserva o direito de não publicar anúncios que entender 
serem contrários aos preceitos éticos da Biologia. 
 

São Paulo, _____ de  ________________  de  2______ 

 

 

_______________________                 ______________________________________ 

 Anunciante                                        Assessoria de imprensa do CRBio-01 
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SOLICITAÇÃO DE VEÍCULAÇÃO DE ANÚNCIO 

 

ARTE OU TEXTO: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Caso o este espaço não seja suficiente para preenchimento, anexar o texto, em letra legível, 

com as informações constantes nesta solicitação ao Termo de Compromisso de Veiculação de 

Anúncios. Se o anúncio já estiver pronto em fotolito ou disquete, enviar junto como o referido 

Termo.  

Enviar esta solicitação até a data de:  _______/_______/__________ 

 

Assinatura do responsável legal: ________________________________________ 
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Tabela de tamanhos e valores para anúncios na Revista “O Biólogo” 
Exercício - 2011 

 
Edição:   Trimestral 
Tiragem:  18.000 exemplares 
Cores:  4 cores 
Formato:  21x 28 cm tamanho revista fechada,  
  42 x 28 cm aberto, 1 dobra central 
N° de páginas: 24 páginas 
Papel:   Couché brilho 
  Capa e contracapa – gramatura: 150 gramas 
  Páginas internas – gramatura: 90 gramas 
 
Distribuição: Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (biólogos e pessoas 
jurídicas inscritas no CRBio-01, parlamentares, universidades, institutos de pesquisa, entidades 
das áreas de saúde e meio ambiente, empresas, etc...) 

 
Anúncios 

 
Capa interna (página 23) Valor (R$) 

Página inteira 3.868,00 

½ página 1.934,00 

¼ página 967,00 
  

Páginas internas (indeterminada) Valor (R$) 

Página inteira 2.180,00 

½ página 1.090,00 

¼ página 545,00 

 
 
A arte pode ser enviada, via e-mail, em PDF, Coreal Draw, TIF, JPEG, mínimo de 300 DPI, com 
0,5 cm de sangria. 
 
Informamos ainda que os anunciantes deverão enviar suas solicitações de publicação através do 
pedido em anexo.  Os anúncios só serão publicados após o devido preenchimento e 
concordância dos termos. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Dr. Wlademir João Tadei 
Presidente do CRBio-1 

CRBio 01742/01-D 
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Tabela de tamanhos e valores para anúncios na Revista “O Biólogo” 
Exercício - 2012 

 
Edição:   Trimestral 
Tiragem:  18.000 exemplares 
Cores:  4 cores 
Formato:  21x 28 cm tamanho revista fechada,  
  42 x 28 cm aberto, 1 dobra central 
N° de páginas: 24 páginas 
Papel:   Couché brilho 
  Capa e contracapa – gramatura: 150 gramas 
  Páginas internas – gramatura: 90 gramas 
 
Distribuição: Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (biólogos e pessoas 
jurídicas inscritas no CRBio-01, parlamentares, universidades, institutos de pesquisa, entidades 
das áreas de saúde e meio ambiente, empresas, etc...) 

 
Anúncios 

 
Capa interna (página 23) Valor (R$) 

Página inteira 4.125,00 

½ página 2.060,00 

¼ página 1.030,00 
  

Páginas internas (indeterminada) Valor (R$) 

Página inteira 2.325,00 

½ página 1.160,00 

¼ página 580,00 

 
 
A arte pode ser enviada, via e-mail, em PDF, Coreal Draw, TIF, JPEG, mínimo de 300 DPI, com 
0,5 cm de sangria. 
 
Informamos ainda que os anunciantes deverão enviar suas solicitações de publicação através do 
pedido em anexo. Os anúncios só serão publicados após o devido preenchimento e 
concordância dos termos. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Dr. Luiz Eloy Pereira 
Presidente do CRBio-1 

CRBio 01788/01-D 
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Tabela de tamanhos e valores para anúncios na Revista “O Biólogo” 
Exercício – 2013 

IPCA (IBGE) – 5,5340% 

 
 
Edição:   Trimestral 
Tiragem:  18.000 exemplares 
Cores:  4 cores 
Formato:  21x 28 cm tamanho revista fechada,  
  42 x 28 cm aberto, 1 dobra central 
N° de páginas: 24 páginas 
Papel:   Couché brilho 
  Capa e contracapa – gramatura: 150 gramas 
  Páginas internas – gramatura: 90 gramas 
 
Distribuição: Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (biólogos e pessoas 
jurídicas inscritas no CRBio-01, parlamentares, universidades, institutos de pesquisa, entidades 
das áreas de saúde e meio ambiente, empresas, etc...) 

 
Anúncios 

 
Capa interna (página 23) Valor (R$) 

Página inteira 4.355,00 

½ página 2.175,00 

¼ página 1.090,00 
  

Páginas internas (indeterminada) Valor (R$) 

Página inteira 2.455,00 

½ página 1.225,00 

¼ página 610,00 

 
 
A arte pode ser enviada, via e-mail, em PDF, Coreal Draw, TIF, JPEG, mínimo de 300 DPI, com 
0,5 cm de sangria. 
 
Informamos ainda que os anunciantes deverão enviar suas solicitações de publicação através do 
pedido em anexo. Os anúncios só serão publicados após o devido preenchimento e 
concordância dos termos. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Dr. Luiz Eloy Pereira 
Presidente do CRBio-1 

CRBio 01788/01-D 
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Tabela de tamanhos e valores para anúncios na Revista “O Biólogo” 
Exercício – 2014 

IPCA (IBGE) – 5,63% 

 
 
Edição:   Trimestral 
Tiragem:  18.000 exemplares 
Cores:  4 cores 
Formato:  21x 28 cm tamanho revista fechada,  
  42 x 28 cm aberto, 1 dobra central 
N° de páginas: 24 páginas 
Papel:   Couché brilho 
  Capa e contracapa – gramatura: 150 gramas 
  Páginas internas – gramatura: 90 gramas 
 
Distribuição: Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (biólogos e pessoas 
jurídicas inscritas no CRBio-01, parlamentares, universidades, institutos de pesquisa, entidades 
das áreas de saúde e meio ambiente, empresas, etc...) 

 
Anúncios 

 
Capa interna (página 23) Valor (R$) 

Página inteira 4.600,00 

½ página 2.300,00 

¼ página 1.150,00 
  

Páginas internas (indeterminada) Valor (R$) 

Página inteira 2.590,00 

½ página 1.295,00 

¼ página 645,00 

 
 
A arte pode ser enviada, via e-mail, em PDF, Coreal Draw, TIF, JPEG, mínimo de 300 DPI, com 
0,5 cm de sangria. 
 
Informamos ainda que os anunciantes deverão enviar suas solicitações de publicação através do 
pedido em anexo. Os anúncios só serão publicados após o devido preenchimento e 
concordância dos termos. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Dr. Luiz Eloy Pereira 
Presidente do CRBio-1 

CRBio 01788/01-D 
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Tabela de tamanhos e valores para anúncios na Revista “O Biólogo” 
Exercício – 2015 

IPCA (IBGE) – 6,55% 

 
 
Edição:   Trimestral 
Tiragem:  18.000 exemplares 
Cores:  4 cores 
Formato:  21x 28 cm tamanho revista fechada,  
  42 x 28 cm aberto, 1 dobra central 
N° de páginas: 24 páginas 
Papel:   Couché brilho 
  Capa e contracapa – gramatura: 150 gramas 
  Páginas internas – gramatura: 90 gramas 
 
Distribuição: Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (biólogos e pessoas 
jurídicas inscritas no CRBio-01, parlamentares, universidades, institutos de pesquisa, entidades 
das áreas de saúde e meio ambiente, empresas, etc...) 

 
Anúncios 

 
Capa interna (página 23) Valor (R$) 

Página inteira 4.900,00 

½ página 2.450,00 

¼ página 1.225,00 
  

Páginas internas (indeterminada) Valor (R$) 

Página inteira 2.760,00 

½ página 1.380,00 

¼ página 690,00 

 
 
A arte pode ser enviada, via e-mail, em PDF, Coreal Draw, TIF, JPEG, mínimo de 300 DPI, com 
0,5 cm de sangria. 
 
Informamos ainda que os anunciantes deverão enviar suas solicitações de publicação através do 
pedido em anexo. Os anúncios só serão publicados após o devido preenchimento e 
concordância dos termos. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Dr. Luiz Eloy Pereira 
Presidente do CRBio-1 

CRBio 01788/01- 


