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CFBio repudia projeto de lei que torna obrigatório o ensino do Criacionismo nas escolas
O Conselho Federal de Biologia entregou ofício ao
Congresso Nacional repudiando o Projeto de Lei nº
8099/2014, que torna obrigatório o ensino do
Criacionismo nas escolas públicas e privadas do País. O
documento foi entregue aos presidentes do Senado,
Renan Calheiros, da Câmara, Eduardo Cunha, e à
Comissão de Educação. O CFBio conclama os Biólogos a
também se manifestarem contra o Projeto de Lei. De
autoria do Deputado e Pastor Marco Feliciano (PSC-SP),
o
o projeto assume o ensino do Criacionismo na Educação Básica,
restringindo-o à sua interpretação cristã baseada
na fé e nos textos bíblicos, sobretudo no livro Genesis, que tratam da origem da vida sob o ponto de vista
religioso. Ao contrário do que está exposto no PL 8099/2014, a Teoria da Evolução não é crença e, portanto, não
tem fundamento dizer que ensinar evolução nas escolas é violar a liberdade de crença.
CFBio reivindica ao Governo coerência técnica na
revisão das espécies ameaçadas de extinção

Conselho Federal de Biologia adquire nova sede

O presidente do CFBio, Wlademir João Tadei, enviou documento
à Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, reivindicando
coerência técnica do Governo Federal na revisão da lista de
espécies ameaçadas de extinção. O CFBio se uniu à comunidade
científica brasileira e a outros segmentos da sociedade, e se
posicionou contrário às alterações intempestivas da Portaria
MMA 445. O Conselho colocou ainda à disposição do Ministério
o conhecimento técnico-científico dos profissionais Biólogos para
contribuir com a construção de um marco legal nacional e com a
definição de critérios, diretrizes e objetivos claros para a gestão
sustentável dos recursos pesqueiros.

CFBio promove campanha pela valorização do Biólogo

Visando estimular a sociedade em geral a consultar o BIÓLOGO
sempre que for contratar um profissional nas áreas de Meio
Ambiente e Biodiversidade, Saúde ou Biotecnologia e Produção,
o Conselho Federal de Biologia lançou a campanha "Consulte
sempre um Biólogo", com a divulgação de adesivos, conforme
modelo em destaque. Os adesivos com o slogan foram enviados
para os Conselhos Regionais de Biologia, para distribuírem aos
profissionais. Se você, Biólogo, ainda não recebeu o seu, solicite
ao CRBio de sua jurisdição.
*Mais informações no site www.cfbio.gov.br

Presidente do CFBio, Wlademir João Tadei

O presidente do Conselho Federal de Biologia, Wlademir João
Tadei, assinou a escritura da nova sede do Conselho, que ficará
localizada na Asa Sul, no coração da capital do País. O CFBio está
instalado há 31 anos no Setor de Rádio e TV Norte, em Brasília. A
aquisição do novo espaço, que ocupará um andar inteiro,
possibilitará que departamentos, comissões e diretorias do CFBio
disponham de lugar reservado e confortável para desempenhar as
atividades de normatização, orientação, disciplina e coordenação
da fiscalização do exercício da profissão de Biólogo. Segundo o
presidente Wlademir João Tadei, a compra é uma grande conquista
para os Biólogos do País. "Hoje, nós precisamos de mais
funcionários para atender adequadamente as necessidades do
CFBio, e não temos espaço", ressaltou o presidente.
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