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ELEIÇÃO DA DIRETORIA SBE
(Lúcia Massutti de Almeida, Presidente)

A Diretoria da Sociedade Brasileira de Entomologia agradece o inestimável
apoio de todos os sócios e colaboradores e deseja

Feliz Natal e que o Ano Novo seja repleto de realizações. 

Conforme previsto no Estatuto da SBE, Art. 36°, 
parágrafo 5º., tendo havido o registro de uma única 
chapa para a Diretoria da SBE biênio 2011/2012, não 
será necessária eleição, devendo haver homologação 
dos nomes na Assembléia Geral Ordinária. A chapa 
foi indicada por sócios em pleno gozo dos seus direitos 
e ficou com a seguinte composição: 

Presidente: Gabriel Augusto Rodrigues de Melo 
1º Vice-Presidente: Mario Antonio Navarro da  
    Silva
2º Vice-Presidente: Lúcia Massutti de Almeida
1º Secretário: Isabela Galarda Varassin 
2º Secretário: Daniele Parizotto
1º Tesoureiro: Cibele Stramare Ribeiro-Costa
2º Tesoureiro: Paschoal Coelho Grossi

A homologação deverá ocorrer na Assembléia 
Ordinária a ser realizada em 25 de fevereiro de 2011, 
conforme Edital publicado no fascículo 4, volume 54 
da RBE, de 31 de dezembro de 2010.

REVISTA BRASILEIRA DE ENTOMOLOGIA
(Claudio José Barros de Carvalho, Editor)

Foram publicados no volume 54 da RBE, deste 
ano, 95 artigos e 709 páginas, mantendo a tendência 
de publicação de um maior número de artigos e 
páginas por volume (Figs. 1, 2). Foram submetidos 
para publicação em 2010, 274 manuscritos, com uma 
redução de cerca de 15% em relação a 2009. A taxa 
de rejeição dos manuscritos também foi reduzida de 
72% em 2009, para 62% neste ano. Provavelmente, 
devido ao melhor entendimento dos autores das novas 
regras implementadas na RBE, a partir de 2009.

Fig. 1. Número de artigos publicados na RBE, por ano, 
desde 2006.

Fig. 2. Número de páginas publicadas na RBE, por ano, 
desde 2006.

Para 2011 já estão aprovados 36 manuscritos para 
publicação, em fase de edição, e 64 ainda estão em 
fase de avaliação. Se a maioria desses manuscritos 
for aprovada, já temos 2 ou 3 fascículos completos 
para 2011. Isto quer dizer que temos condição 
de publicar manuscritos em 2011, ainda a serem 
enviados no mesmo ano. A previsão é reduzir o tempo 
entre a submissão e a publicação para menos de 12 
meses. 



Não esqueça de 
atualizar seu endereço 
enviando e-mail para: 

sbe@ufpr.br

NOVIDADE AOS SÓCIOS DA SBE
 (Cibele S. Ribeiro-Costa, Tesoureira)

A partir de 2011 os sócios da Sociedade Brasileira 
de Entomologia poderão optar por se associar 
também a SBPC – Sociedade Brasileira do Progresso 
da Ciência, com um acréscimo de apenas R$ 30,00 
na anuidade. Esses sócios receberão o Jornal da 
Ciência impresso (quinzenal) e o Jornal da Ciência 
eletrônico (diário). 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 SBE conta com a contribuição dos sócios para 
manutenção da Revista Brasileira de Entomologia, 
portanto lembramos que o pagamento da anuidade 
seja feito até março de 2011, antes do reajuste do 
salário mínimo. 

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 correspondente.

Auxílio editoração CNPq e Fundação Araucária

Em 2010 a RBE foi contemplada com auxílios de 
editoração do CNPq, no valor de R$ 35.000,00 e 
da Fundação Araucária, no valor de R$ 15.000,00, 
totalizando R$ 50.000,00. Foi divulgada em meados 
de dezembro, a aprovação do auxílio editoração 
do CNPq para 2011, no valor de R$ 40.000,00. 
Ainda em dezembro foi aberto o Edital para auxílio 
editoração da Fundação Araucária.

CONVIDE UM COLEGA PARA SE ASSOCIAR A SBE

A RBE tem sido fortemente apoiada pelos órgãos 
de fomento nos últimos anos, sem dúvida um 
reconhecimento ao trabalho que está nas mãos 
dos autores, editores e também dos revisores de 
manuscritos, que mantém a qualidade dos artigos 
publicados na revista. 

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

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. Valores válidos até março 
de 2011:

Sócio Nacional (50% salário mínimo): R$ 255,00
Sócio Estudante (30% salário mínimo): R$ 153,00
Sócio Internacional: US$ 80.00
Instituição nacional: R$ 180,00
Instituição internacional: US$ 160.00

Verifique o último ano pago no canto superior 
direito da etiqueta de endereçamento postal.
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