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Biólogos entregam livro que conta sua história
Evento é no Santander Cultural, Porto Alegre
O Conselho Regional de Biologia 3ª Região (CRBio-03 – RS/SC) realiza em 12 de
junho de 2012, às 19h, no Moeda Bar e Restaurante, rua Sete de Setembro, 1028,
Centro Histórico, Porto Alegre, RS, a entrega do livro “Sistema CFBio/CRBios - 30
Anos - História e Memórias”.
Serão homenageados com a entrega da obra autoridades do Executivo Estadual e
Municipal, Legislativo Estadual e Municipal, entidades, faculdades do RS e SC e,
principalmente, os profissionais e ex-presidentes do CRBio-03 que contribuíram e
auxiliaram a contar a história dos 30 anos da biologia no Brasil.
Conforme a presidente do CRBio-03, Clarice Luz, a obra já estava em tempo de ser
publicada para que se pudesse reunir todos os fatos, eventos, depoimentos e relatos de
tantos profissionais que lutaram e lutam pelos interesses dos biólogos e da profissão no
país. “Esta é uma obra histórica, rica, emocionante e muito importante para todos os
profissionais, pois conta esta trajetória construída por muitas mãos aos longos destes 30
anos da biologia no Brasil”, assinala.
Para comemorar os 30 anos da regulamentação da profissão de biólogo (a), o Conselho
Federal de Biologia (CFBio) conta sua história num livro redigido e editado pelo
Escritório de Histórias (DF, MG). Para recuperar esta história, os autores Osias Ribeiro
Neves, Isabella Verdolin Neves, Juliana Semedo e Luciana Amormino realizaram uma
extensa pesquisa bibliográfica e fizeram entrevistas com as pessoas que participaram da
criação e do desenvolvimento da instituição.
Com 196 páginas, a obra “Sistema CFBio/CRBios - 30 Anos - História e Memórias”
foi publicada em 2011. Está dividida em quatro partes: O nascimento da biologia no
Brasil; A consolidação do Conselho Federal de Biologia; O CFBio no século XXI e Os
Conselhos Regionais. Em cada capítulo, há uma citação da principal obra de Charles
Darwin “A origem das espécies”, uma homenagem que o CFBio presta ao homem que
revolucionou as chamadas Ciências Naturais.
“Lançado em 1859, o livro A origem das espécies revolucionou o conceito sobre a vida
na Terra. Mesmo depois de 150 anos, ainda é contestado por fundamentalistas e por
àqueles que se assustaram com a afirmação de que a espécie humana seria resultado de
um sistema em evolução permanente, assim como as outras espécies animais”. (Trecho
do livro Sistema CFBio/CRBios 30 anos História e Memórias, p.29).
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Biólogo
A lei n° 6.684, de 3 de setembro de 1979, regulamentou a profissões de biólogo, e criou
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia.
As principais áreas de atuação profissional são: meio ambiente e biodiversidade, saúde e
biotecnologia e produção, de acordo com a Resolução nº 227, de 18 de agosto de 2010 Partes 1 e 2.
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