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ENTOMOLOGIA É NOTÍCIA
Boletim da Sociedade Brasileira de Entomologia

Nesta nova edição do nosso Boletim Informativo
estão incluídas várias notícias de interesse como a
chapa inscrita para a Diretoria da SBE, gestão 2007/
2008; as novas normas da Revista Brasileira de
Entomologia; o próximo Congresso Brasileiro de
Zoologia em 2008, em Curitiba incluindo o IV Simpósio
da SBE e notícias dos principais congressos científicos
de entomologia e áreas correlatas a serem realizados
nos próximos anos. Boa leitura!

Eleições da Diretoria
Sociedade Brasileira de Entomologia

gestão 2007/2008

Apenas uma chapa foi inscrita no processo de
eleição da Diretoria da SBE, gestão 2007/2008,
finalizado em setembro de 2006. A chapa inscrita foi a
seguinte: Presidente: Prof. Dr. Claudio José Barros de
Carvalho; 1º Vice-Presidente: Prof. Dr. Gabriel Augusto
Rodrigues de Melo; 2º Vice-Presidente: Profa. Dra. Lúcia
Massutti de Almeida; 1º Secretário: Dra. Carla da Lima
Bicho; 2º Secretário: Profa. Dra. Julianne Milléo; 1º

Tesoureiro: Profa. Dra. Cibele Stramare Ribeiro-Costa;
2º Tesoureiro: Profa. Dra. Danuncia Urban. Segundo o
Artigo 36°, § 1º do Estatuto da SBE foram também
indicados os seguintes membros do Conselho e
representantes regionais: Região Sul: Titular: Dra.
Regina Sugayama; suplente: Dr. José Roberto Salvadori;
Região Sudeste: Titular: Prof. Dr. Roberto Antonio
Zucchi; suplente: Prof. Dr. Evaldo Vilela; Região Norte:
Titular: Profa. Dra. Rosaly Ale-Rocha; suplente: Prof. Dr.
José Albertino Rafael.

O resultado será homologado na Assembléia Geral
Ordinária  a ser realizada no dia 5 de fevereiro de 2007,
nas dependências do Departamento de Zoologia da
Universidade Federal do Paraná, e também serão eleitos
os membros do Conselho e representantes regionais
das regiões Centro-Oeste e Nordeste.

Revista Brasileira de Entomologia
Lúcia Massutti de Almeida

Em reunião da Comissão Editorial realizada em
novembro último decidiu-se modificar algumas normas
para publicação na Revista Brasileira de

Entomologia. As alterações estão publicadas no
volume 50 (4), de dezembro de 2006, para que passem
a vigorar para os manuscritos que forem publicados a
partir do fascículo 1 do volume 51 de 2007. As
alterações são as seguintes:

A RBE eventualmente poderá publicar sessões
contendo pontos de vista ou revisões a convite da
Comissão Editorial.

Para publicar na RBE pelo menos um dos autores
deve ser sócio da SBE e estar em dia com a anuidade.
No caso de nenhum dos autores ser sócio, a taxa de
publicação será de R$ 50,00, para autores brasileiros
e de US$ 25,00, para estrangeiros, por página
impressa; em ambos os casos para manuscritos com
até três autores. Para manuscritos com mais de três
autores a taxa de publicação será de R$ 100,00 por
página impressa, para brasileiros e de US$ 50,00 para
estrangeiros.

As pranchas coloridas terão um custo de R$ 300,00
para os sócios nacionais e US$130,00 para os
estrangeiros. As pranchas podem ser publicadas em
preto e branco na versão impressa e obtidas em cores,
sem custo, na versão eletrônica (pdf) por meio da
página eletrônica da RBE no SciELO (www.scielo.br/
rbent).

Para agilizar o processo de publicação observem
atentamente as normas da RBE e enviem seus artigos
eletronicamente para o e-mail – rbe@ufpr.br. Maiores
informações podem ser encontradas na página
eletrônica e no último fascículo publicado.

XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia
em Curitiba, Paraná, 17 a 21 de

fevereiro de 2008
Claudio José Barros de Carvalho

O tema do nosso XXVII Congresso Brasileiro de
Zoologia - “A Zoologia nos próximos 30 anos” - reflete
o desejo da Comissão Organizadora em promover um
amplo e crítico debate sobre os caminhos que a
Zoologia trilhará nos próximos 30 anos, tendo como
suporte o que foi realizado desde a fundação da
Sociedade Brasileira de Zoologia (SBZ), em uma tarde
fria de junho de 1978 na cidade de Teresópolis, Rio de
Janeiro.

Desde aquela época até agora, a Zoologia, como
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qualquer área das Ciências Biológicas, tem evoluído

enormemente. Foram inúmeras descobertas, nestes 30

anos, que têm posto em destaque o trabalho do

zoólogo (no sentido mais amplo). Os nossos zoólogos

têm atuado na produção de conhecimento básico e

essencial, contribuindo para utilização desse

conhecimento em atividades práticas e na solução de

problemas específicos.

A Comissão Científica já está totalmente engajada

na organização do nosso congresso. A escolha do local

do evento foi feita com muito carinho e praticidade,

tendo em mente que o nosso encontro poderá reunir

mais de 3500 pessoas com exigências diferenciadas e

altas expectativas. O Congresso será realizado na

EXPOTRADE - Convention & Exhibition Center - Curitiba,

Pinhais, Paraná, local preparado e adequado para

receber os congressistas do Brasil e também de outros

países. Neste local foram realizados, em março de

2006, os eventos da Organização das Nações Unidas

(COP 8 e MOP 8), que receberam mais de 4000

participantes nacionais e internacionais.

Nosso objetivo é congregar toda a comunidade

científica de Zoologia no Brasil em Curitiba, em fevereiro

de 2008, tais como os estudantes de graduação e pós-

graduação, os profissionais e professores de

Universidades e Faculdades isoladas, passando pelas

Sociedades Científicas correlatas, Instituições de

fomento à Zoologia e o Fórum de Coordenadores de

Pós-graduação em Zoologia. Temos convicção de que

iremos conseguir tudo isso com a participação de todos.

Até o final do ano estaremos divulgando a primeira

circular com as principais informações do XXVII CBZ em

Curitiba.

Ficaremos sempre em contato. Saudações

zoológicas.

[texto retirado da página eletrônica do XXVII CBZ -

http://www.cbz2008.com.br/ ]

Simpósio de Entomologia da SBE
a ser realizado no XXVII Congresso
Brasileiro de Zoologia em Curitiba.

Integrando as atividades do XXVII CBZ, a Sociedade

Brasileira de Entomologia está planejando o IV Simpósio

da SBE. Portanto, solicitamos aos sócios que enviem

sugestões de temas que poderão vir a compor sua

programação. Suas sugestões devem ser enviadas para

sbe@ufpr.br até 30 de março de 2007.

EVENTOS

VII Congresso Latinoamericano de Entomología
e XLII Congresso Nacional de la Sociedade
Mexicana de Entomologia que será realizado em
Acapulco, Guerrero, México de 17 a 21 de junho de
2007. A data limite de recebimento dos trabalhos foi
prorrogada até 31 de janeiro de 2007. Maiores
informações na página eletrônica do congresso –

www.iztacala.unam.mx/sme .

XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia, Curitiba,
17 a 21 de fevereiro de 2008. http://
www.cbz2008.com.br/

The International Congress of Entomology,
Durban, África do Sul, 6 a 12 de julho de 2008.
http://www.ice2008.org.za/

CONVIDE UM COLEGA PARA SE
ASSOCIAR À SBE

A proposta para sócio da SBE encontra-se na página
da Sociedade http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/

A efetivação como sócio ocorre somente após o
recebimento do pagamento para o ano corrente, que
deve ser enviado para Sociedade Brasileira de
Entomologia, Caixa Postal 19030; CEP: 81531-980,
Curitiba – PR, Brasil.  O recibo de sua anuidade será
enviado por e-mail. Dúvidas podem ser esclarecidas
pelo nosso e-mail: sbe@ufpr.br.

Sócio Nacional (50 % salário mínimo): R$ 175,00
Sócio Internacional: US$ 60,00
Sócio Estudante (30% salário mínimo): R$ 115,00

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

Informamos que, estando quites com a SBE, você
terá 50% de desconto na anuidade da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência.  Filie-se à SBPC
através da home-page: www.sbpcnet.org.br

Atualize seu endereço enviando e-mail para a SBE:

sbe@ufpr.br


