
Há 75 anos, mais precisamente em 17 de julho de 1937, era fun-
dada a Sociedade Brasileira de Entomologia. Foram duas reuniões 
preparatórias, em 8 e 12 de junho de 1937, seguidas da reunião de 
fundação, em 17 de julho, para aprovação do primeiro Estatuto e 
eleição da Diretoria, em que estavam presentes 18 entomólogos. Até o 
fim de 1937, a Sociedade já contava com 58 sócios, todos considerados 
sócio-fundadores por força do artigo 48 do Estatuto.

Nascida dentro do Instituto Biológico de São Paulo, por impulso de 
integrantes do Laboratório de Entomologia, havia desde o princípio a 
preocupação dentro da Sociedade em ter um veículo para publicação 
de artigos dos sócios. Em 1938, foi acordado que o “Boletim Biológico”, 
editado pelo Clube Zoológico do Brasil, passaria a ser também órgão 
oficial da SBE. A experiência durou apenas dois fascículos do “Boletim 
Biológico”, referentes aos volumes 3 (3/4) e 4 (1/2/3), nos anos de 
1938-39. O primeiro fascículo publicado em colaboração trouxe um 
histórico da fundação da SBE, atas das reuniões mensais de 1937-38 
e a lista de sócios até 30/10/1938. Reproduzimos aqui o anúncio im-
presso na parte interna de sua contra-capa, com a primeira Diretoria 
da SBE.

Os aniversários de fundação da SBE, como seria esperado, susci-
tam a recordação de sua longa história. Pequenos trechos, como o 
apresentado acima, têm aparecido dispersos em muitas publicações 
da Sociedade, como no vol. 11 da RBE, publicado em 1964 e comemo-
rativo ao jubileu de prata, o fascículo 26(3/4), referente aos 45 anos, 
e o fascículo 31(4), publicado em 28 de dezembro de 1987, ano do 
jubileu de ouro da Sociedade.
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REVISTA BRASILEIRA DE ENTOMOLOGIA:
UM PASSO À FRENTE

(Claudio José Barros de Carvalho, Editor)

UM POUCO DE HISTÓRIA
(Gabriel A. R. Melo e Lúcia Massutti de Almeida, Presidência)

Queremos aproveitar também para destacar que em muitas dessas 
datas, depois da década de 1960, tivemos a constante participação 
do Professor Ubirajara Ribeiro Martins, que com sua extraordinária 
dedicação, de 1961 a 1963 e de 1967 a 1969, participou como Se-
cretário (vide reprodução do convite em anexo), de 1972 a 1976 e 
de 1987 a 1999, como Vice-presidente, e de 1976 a 1986, como Pre-
sidente, atividades que acumulou como Editor da Revista Brasileira 
de Entomologia.  Na RBE permaneceu como editor de 1973 a 1998, 
sempre procurando o aprimoramento da Revista e buscando uma 
melhor qualidade, com isso alcançando o mérito de melhor periódico 

A RBE está divulgando todos os artigos como ahead of print, a 
partir do fascículo 56 (2), que será publicado em 30 de junho de 2012 
<http://www.scielo.br/ >. Esta é mais uma das metas da Revista que 
pode ser alcançada este ano, com auxílio de todos.

Por outro lado, já estamos publicando os manuscritos, em média, 
com menos de 12 meses, entre a submissão e publicação (ver gráfico 
anexo).

Tempo de publicação da Revista Brasileira de Entomologia, em meses, dos 
fascículos dos volumes 54-56. Fascículos 1-4, como indicados acima.

nacional em sua especialidade e o reconhecimento da comunidade 
científica internacional.

No próximo Congresso Brasileiro de Entomologia, a ser realizado 
em Curitiba, de 16-20 de setembro de 2012 <http://www.cbe2012.
com.br/> em uma mesa redonda serão apresentadas as diferentes 
fases da RBE, mostrando como a Revista atualmente está firmemente 
estabelecida como um dos principais periódicos da entomologia 
brasileira, como também de países latinos americanos. Na fase atual, 
caracterizada como fase de expansão (a partir de 2001), estamos pu-
blicando volumes com um maior número de artigos por ano, desde a 
criação da RBE em 1954.

LANÇAMENTO
“Insetos do Brasil: Diversidade e Taxonomia”

Foi lançado durante o XXIX Congresso Brasileiro de Zoologia 
(março de 2012), em Salvador, o livro “Insetos do Brasil: Diversidade e 
Taxonomia” (Fig. 4), em um evento que contou com forte participação 
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ANUIDADE 2012
 (Paschoal C. Grossi, Tesoureiro)
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EVENTOS

A atual gestão encontra-se no seu segundo e último ano e com 
isso teremos eleições para Diretoria da SBE, para o biênio 2013-2014. 
Informações detalhadas poderão ser encontradas no estatuto (Capí-
tulo IX – ELEIÇOES), no site da Sociedade: http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/
Estatutonovo.html

O calendário e os procedimentos para a eleição são os seguintes: 
Até 15 de Setembro – Inscrição de chapas para compor a Diretoria; Até 
15 de Outubro – Envio da cédula com instruções; Até 15 de Novembro 
– Devolução do voto; 1º dia útil após 15 de Dezembro – Apuração dos 
votos pela Diretoria. O resultado será divulgado por correspondência 
aos sócios ou no 1º fascículo da Revista Brasileira de Entomologia do 
ano subsequente.

As chapas poderão ser indicadas por um mínimo de 10 sócios em 
pleno gozo dos seus direitos, sendo que o registro, contendo a indicação 
dos candidatos à Diretoria, deverá estar acompanhado de um currículo 
de cinco linhas de cada candidato e com a sua concordância.  A chapa 
deverá conter: Presidente, 1º Vice-presidente, 2º Vice-presidente, 1º 
Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro; e os nomes de 
três sócios, com os respectivos suplentes, para compor o Conselho 
cujos membros atuarão como representantes regionais. Os outros 
dois membros do Conselho e respectivos suplentes serão indicados 
durante a Assembléia Geral Ordinária.

Havendo registro de uma única chapa não será necessária eleição 
havendo a homologação dos nomes pela Assembléia Geral Ordiná-
ria.

19-25 de Agosto, 2012 - XXIV International Congress of Entomology 
– Daegu, Korea - http://edunabi.com/~ice2012/

16-20 de setembro de 2012 – XXIV Congresso Brasileiro de Entomo-
logia, Curitiba, PR, Brasil, http://www.cbe2012.com.br/

11-14 de Novembro, 2012 – 60th Annual Meeting of Entomological 
Society of America, Knoxville, Tennessee, USA.

ELEIÇÕES DA DIRETORIA SBE

ATUALIZAÇÃO DO LOGOTIPO

No fascículo 56 (1) da RBE, distribuído em 31 de março passado, 
os sócios puderam conhecer o novo logotipo da SBE. A atualização foi 
feita pelo entomólogo e designer gráfico Gabriel de Paula. Procurou-
se manter a identidade presente no logotipo original, representada 

dos muitos entomólogos presentes no congresso. Editado pela Holos, 
o livro conta com 43 capítulos de 71 autores, abarcando todas as 30 
ordens de insetos que ocorrem no Brasil, 1.769 figuras e capítulos 
de conteúdo taxonômico e de apoio teórico e técnico. Impulsionados 
pela carência de obras atualizadas e voltadas para o conhecimento da 
fauna brasileira, os cinco editores, liderados pelo Dr. José Albertino 
Rafael, dedicaram quase 10 anos de trabalho para que a obra pudesse 
finalmente ser lançada. Este livro deverá se tornar texto obrigatório 

de consulta e formação em 
laboratórios de pesquisa e 
aplicação, cursos de gradua-
ção e pós-graduação. Além do 
lançamento oficial, o livro foi 
também apresentando pelo Dr. 
José Albertino Rafael, em uma 
palestra dentro do VI Simpósio 
da Sociedade Brasileira de 
Entomologia, dentro do XXIX 
CBZ. A SBE se sente honrada 
que trabalho de tal enverga-
dura tenha sido publicado no 
ano em que completa 75 anos 
de fundação, demonstrando 
a maturidade atingida pela 
Entomologia no Brasil.

Mais informações podem 
ser obtidas na página http://
insetosdobrasil.inpa.gov.br

Para manutenção das atividades da Sociedade e da publicação da 
RBE, contamos com a colaboração dos sócios para renovação de sua 
anuidade em 2012.

A SBE manterá em 2012 os mesmos valores aplicados em 2011:
Sócio Nacional: R$ 255,00•	
Sócio Estudante: R$ 153,00•	
Sócio Internacional: US$ 80.00•	
Instituição nacional: R$ 180,00•	
Instituição internacional: US$ 160.00•	

Lembramos que a partir do ano passado, os sócios da Sociedade Bra-
sileira de Entomologia podem optar por se associar também à SBPC 
– Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, com um acréscimo 
de apenas R$ 30,00 na anuidade. Esses sócios receberão o Jornal da 
Ciência eletrônico (diário) e terão ainda descontos na inscrição das 
Reuniões Anuais e Regionais da SBPC e direito de votar e ser votados 
para os cargos de Diretoria e Conselho.

A nova ficha de inscrição se encontra na página da Sociedade http://
zoo.bio.ufpr.br/sbe/ com a opção para a associação a SBPC e para 
atualização dos seus dados cadastrais. Solicitamos aos sócios que 
quando fizerem o pagamento via depósito bancário nos avise pelo 
e-mail sbe@ufpr.br para que possamos dar baixa na anuidade cor-
respondente.

A efetivação como sócio ocorre somente após o recebimento do 
pagamento para o ano corrente, que deve ser encaminhado para 
Sociedade Brasileira de Entomologia, Caixa Postal 19030; CEP 
81531–980, Curitiba, PR. O recibo de sua anuidade será enviado por 
e-mail. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo nosso e-mail: sbe@
ufpr.br. O último ano pago pelo sócio pode ser verificado no canto 
superior direito da etiqueta de endereçamento postal.

É importante para a SBE, a filiação de novos sócios, para isso pedimos 
sua colaboração na divulgação de nossa Sociedade junto aos colegas, 
estudantes e pesquisadores.

principalmente pelo 
desenho das letras 
da sigla da Sociedade, 
com uma atualização 
na figura de seu inse-
to-símbolo. O novo lo-
gotipo será impresso 
em destaque na capa 
de todos os fascícu-
los da RBE, ao longo 
de 2012, para come-
morar os 75 anos da 
Sociedade.
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