
EDIÇÃO Nº 655 - 08/02/2019 

 

Eleições 2019/2022: ATENÇÃO para o prazo de revalidação de cédula e 
quitação de débitos 

 
Conforme determinado pela Resolução CFFa nº 525/2018 e deliberado na 
Reunião Interconselhos de Diretoria dos Conselhos Federal e Regionais, 
realizada em novembro de 2018, voltamos a lembrar aos fonoaudiólogos que a 
data limite para quitação de débitos e revalidação da Cédula de Identidade 
Profissional é 11 de fevereiro de 2019, impreterivelmente, como publicado no 
Dialogando Urgente de 10 de janeiro deste ano. Portanto, o fonoaudiólogo 
deve estar quite com seus débitos até 2018 e com sua Cédula de Identidade 
Profissional devidamente revalidada até o dia 11/02/2019, sob pena de ficar 
impedido de votar e sujeito ao pagamento da multa eleitoral respectiva. A multa 
eleitoral foi fixada pela Resolução CFFa nº 530/2018. Saiba tudo sobre a 
revalidação de cédula profissional aqui.  

http://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_525_18.htm
http://crefono1.gov.br/eleicoes-20192022-atencao-para-o-prazo-de-revalidacao-de-cedula-e-quitacao-de-debitos/
http://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_530_18.htm
http://crefono1.gov.br/revalidacao-de-cedula/


 
Senhas para votação serão encaminhadas por e-mail até 15 de fevereiro 
As eleições para o 12º Colegiado do 
CREFONO1, gestão de abril de 2019 
a abril de 2022, serão exclusivamente 
pela internet, dias 21 e 22 de 
fevereiro. Para acessar o sistema 
eleitoral de qualquer lugar do Brasil ou 
do exterior, a partir de 00h01 do dia 
21 de fevereiro (quinta-feira) até às 
18h do dia 22 de fevereiro, 
considerando-se a hora oficial de 
Brasília, você receberá uma senha por 
e-mail. 

 

Vários profissionais que já receberam a senha de votação reclamaram de erros 
ao tentar trocar a senha recebida por uma combinação de sua livre escolha. A 
partir da notificação dos fonoaudiólogos, este Regional já cientificou a Empresa 
responsável pelo envio das senhas para votação dos problemas relacionados à 
alteração da senha. Assim, o setor responsável pede que os profissionais do 
Rio de Janeiro aguardem até o próximo dia 13 de fevereiro a correção das 
inconsistências verificadas. Para acompanhar as novidades do processo 
eleitoral, bem como conhecer as chapas inscritas ao longo da próxima semana, 
acesse Eleições Triênio 2019-2022. 
 
Saiba como imprimir o boleto da anuidade 2019 pela internet 
Muitos profissionais informam a 
este Regional que não receberam a 
anuidade 2019, embora os boletos 
tenham seguido pelos Correios em 
8 de janeiro para todos os 
fonoaudiólogos inscritos na 1ª 
Região. O boleto da cota única com 
desconto de 5% para pagamento 
até o dia 28 de fevereiro de 2019 
está disponível no site do 
CREFONO1, pelo Fono 24H, bem 
como as demais parcelas para 
aqueles que efetuaram o 
pagamento da 1ª parcela em 
janeiro, como estabelece a 
Resolução CFFa nº 531/2018.  
 
Para acessar os boletos, siga os 
seguintes passos:  
1) Acesse a página deste CRFa1 
(www.crefono1.gov.br);  
2) Clique na imagem “Emissão de 
Boletos”, localizada no canto direito 
da página. Uma nova página será 
aberta para acessar a inscrição;  

 

 

http://crefono1.gov.br/eleicoes-trienio-2019-2022/
https://app3.incorpnet.com.br/appgeral/incorpnet.dll/login?conselho=crfarj
http://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_531_18.htm
http://www.crefono1.gov.br/


3) Nessa nova página, clique na opção “Reemitir Boleto”, localizado na coluna 
esquerda da página. Em seguida, no campo “Nº Inscrição ou CPF ou CNPJ”, 
digite um desses dados. Após, clique em “Listar boletos”;  
4) Por fim, imprima o boleto.  
Por questão de segurança bancária, a partir do momento que o boleto é 
gerado, é preciso aguardar 24h para que ele seja reconhecido como válido pela 
rede bancária. Mas o pagamento pode ser feito no mesmo dia pelo Banco do 
Brasil. 
 
Prefeitura distribui convites para pessoas com deficiência assistirem os 
desfiles no sambódromo  
As inscrições on line aconteceram em janeiro, mas as presencias começam no 
próximo dia 11 de fevereiro. Saiba mais. 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smpd/exibeconteudo?id=9015835


 

 

Brincando com a linguagem: link para 
download gratuito do livro - As 
fonoaudiólogas Renata Mousinho (CRFa 
1-6386), Evelin Schmid (CRFa 1-10444), 
Fernanda Mesquita (CRFa 1-12722) e 
Gladis dos Santos (CRFa 1-4075) 
encararam a missão de escrever sobre o 
desenvolvimento da linguagem de 
crianças de 3 a 6 anos, idade que 
evidencia a passagem da experiência oral 
para a escrita. Com uma linguagem 
simples e acessível, mas sempre 
baseadas em evidências de trabalhos 
científicos, elas contaram com o apoio das 
designers Patricia Rocha e Carmen 
Torras, que criaram o projeto gráfico do 
livro.  

Desde o início, a ideia era elaborar um material que pudesse ser útil à 
população, de forma que todos, independentemente da região ou classe social, 
pudessem ter acesso ao trabalho. As autoras abriram mão da remuneração 
neste projeto e contaram com o apoio financeiro do Instituto ABCD, como parte 
da parceria com Projeto ELO: Escrita, Leitura e Oralidade, centro de referência 
em dislexia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Dessa forma, o 
livro foi desenvolvido em dois formatos: o impresso, doado em sua maioria para 
a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e lançado em 12 de abril 
de 2018, e um livro disponibilizado online para download gratuito, que você 
acessa aqui: https://goo.gl/YkcCic. O segundo volume da obra tem lançamento 
previsto para 15 de março e aborda a linguagem escrita dos 7 aos 10 anos. 
 

 

O CFFa publicou em 2 de janeiro de 2019 a Resolução CFFa nº 538, que 
estabelece normas e procedimentos administrativos, no âmbito do Sistema de 
Conselhos de Fonoaudiologia, com o objetivo de simplificar as formalidades 
e/ou exigências desnecessárias e/ou superpostas, especificamente no que diz 
respeito aos procedimentos cartorários de reconhecimento de firmas e 
autenticação de cópias, com vistas à redução do custo econômico ou social, 
tanto para o erário como para o fonoaudiólogo, resguardadas aquelas 
formalidades e/ou exigências que tenham eventual e relevante risco de fraude. 
Acesse a Resolução CFFa nº 538/2019 aqui. 

  
 

https://goo.gl/YkcCic?fbclid=IwAR3GFOcW0cyaXaLTzgF_8ukL9FedVXPWwPSe4sILPpebXIGX0O--_AxFJVE
http://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_538_19.htm


 

9 de fevereiro – A Aquisição e o Desenvolvimento da Linguagem na 
Criança: Diagnóstico Diferencial. Ministrante: Regina Jakubovicz   (CRFa 1-
0906). Curso de Aperfeiçoamento. Público alvo: Fonoaudiólogos e estudantes 
da área. Programação: Sistemas de comunicação e teorias da linguagem (A 
aquisição: fonológica – semântica – sintáxica – morfológica e pragmática de 0 
a 6 anos; O desenvolvimento da linguagem em paralelo com outros 
desenvolvimentos: fisiológico – motor – lúdico – da percepção – da audição – 
da locomoção da compreensão); Patologias do desenvolvimento da 
linguagem: casos de falta de estimulação da linguagem, casos de Del nas 
deficiências mentais, na deficiência auditiva, nos casos de afasia adquirida, no 
autismo e na paralisia cerebral (A linguagem no meio desfavorável; 
Apresentação de casos clínicos); Diagnóstico diferencial nos atrasos do 
desenvolvimento da linguagem (As características principais dos diferentes 
atrasos na aquisição; O desenvolvimento patológico, o prognóstico e a 
avaliação); O tratamento nos atrasos severos do desenvolvimento da 
linguagem (A anamnese feita com os pais; Testes disponíveis para avaliar; As 
diversas correntes de tratamento); O aconselhamento junto aos pais. Horário: 
8h30 às 16h30. Local: Espaço SeTA (Rua Gal. Andrade Neves, nº 9 / sala 
415, Centro, Niterói , RJ). Com direito a apostila em PDF e certificado. Mais 
informações e inscrições: contato@setatalentos.com.br ou (21) 9 8886 9156 
(WhatsApp). 
 
16 de fevereiro – Análise e interpretação de audiodosimetrias - Instrutor: 
engenheiro de produção Andre Luiz do Carmo Leal (2003103780 CREA-RJ). 
Mediadora: fonoaudióloga Viviane Fontes (CRFa 1-8839). Programação: 
Definições de decibel; Nível de intensidade sonora; Nível de pressão sonora; 
Campo livre; Dose e fator de duplicação de dose; Exposição sonora segundo 
ISO 1999; Equações de níveis de exposição; Análise dos relatórios de 
dosimetria. Horário: das 9h às 13h. Local: Espaço Cognição e Linguagem 
(Rua Mário Mendes, nº260, bloco 2, Campo Grande, Rio de Janeiro). 
Inscrições: fono@vivianefontes.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99387-
0571, indicando nome completo do participante, telefone e área de 
formação. Mais informações: fono@vivianefontes.com.br ou (21) 99387-0571 
(WhatsApp). 
Mais Eventos, aqui. 
 

 

“É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros. É costume 
de um sábio queixar-se de si mesmo”. Sócrates 

  

mailto:contato@setatalentos.com.br
mailto:fono@vivianefontes.com.br
mailto:fono@vivianefontes.com.br
http://crefono1.gov.br/category/eventos/


11º. Colegiado 

Comissão de Divulgação 

CREFONO1 - 

Visite www.crefono1.gov.br  

  

 

 

 
 

 

http://d-click.crefono1.gov.br/u/22845/378/6041/2767/c86fb?url=http%3A%2F%2Fwww.crefono1.gov.br

