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Este é um especial ano de satisfação para a
SBE: a nossa Sociedade comemora 70 anos de
fundação. Foi fundada em 17 de julho de 1937.
Como todos sabem, a SBE é uma das sociedades mais
antigas do Brasil, ainda em atividade. A diretoria
gostaria de compartilhar com todos os seus sócios e
amigos este ano de júbilo para a Entomologia
brasileira.

70 anos de fundação da Sociedade
Brasileira de Entomologia

Claudio José Barros de Carvalho

Acima está disponibilizada uma foto da lista
de presença da Reunião de fundação da Sociedade
Brasileira de Entomologia em 17 de julho de 1937. A

diretoria da SBE está programando algumas
atividades para comemoração do aniversário de 70
anos que ocorrerá em Curitiba, no Departamento de
Zoologia da Universidade Federal do Paraná, no
próximo mês de agosto. Todos os sócios serão
comunicados, em tempo, dessas atividades.

Sociedade Brasileira de Entomologia
no XXVII Congresso Brasileiro

de Zoologia
Curitiba, 17 a 21 de fevereiro de 2008

Claudio José Barros de Carvalho

No XXVII CBZ em Curitiba em fevereiro de 2008
será realizado o IV Simpósio da SBE, evento que está
inserido desde o XXIV CBZ realizado em Itajaí, Santa
Catarina. O Dr. José Albertino Rafael, do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia foi convidado e
prontamente aceitou ser o responsável para coordenar
essa atividade. Ele já enviou para a Comissão
Organizadora do CBZ o esboço do simpósio. O tema
central será Entomodiversidade brasileira: avanços
e desafios em sistemática. A programação, que está
sendo finalizada, compreenderá diversas atividades,
incluindo palestras, mesas redondas, apresentação oral
de recém-doutores ou doutorandos e apresentação de
painéis, atividades sugeridas pela Comissão
Organizadora do congresso. Diferentemente dos
simpósios anteriores, a programação acontecerá em
apenas um dia. Em julho próximo todas as atividades
do congresso estarão disponíveis na sua página
eletrônica < http://www.cbz2008.com.br/ >.

Revista Brasileira de Entomologia

Lúcia Massutti de Almeida

Com a finalidade de reduzir os custos da RBE,
bem como em função da facilidade da obtenção do
pdf dos manuscritos via SciELO, a Diretoria da SBE
decidiu que, para cada trabalho publicado serão
fornecidas 10 (dez) separatas, independente do número
de autores do artigo.
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Eventos

Como tem ocorrido rotineiramente, a SBE tem
sido consultada para opinar, em diferentes assuntos
relevantes para a entomologia brasileira. Em maio
último, participamos de uma reunião com todas as
sociedades científicas, da área de zoologia, no
Ministério de Ciência e Tecnologia em Brasília. Foi
discutida uma agenda comum de reuniões conjuntas

para discussão de problemas comuns a Zoologia
brasileira. Uma próxima reunião foi agendada para o
segundo semestre de 2007 e uma terceira para o início
de 2008, no XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia em
Curitiba. Informaremos aos sócios quando tivermos
mais detalhes das posições tomadas em conjunto com
as outras sociedades.

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 - http://zoo.bio.ufpr.br/sbe/Revista.html - e
no último fascículo publicado.

Fator de impacto da Revista
Brasileira de Entomologia (RBE)

Lúcia Massutti de Almeida,
Gabriel Rodrigues de Melo e

Claudio José Barros de Carvalho

Como de costume foram divulgados no mês de
junho os índices de impacto (IF) referentes ao ano de
2006, dos periódicos científicos da base de dados da
Thompson Scientific (ISI). A RBE ainda não teve os seus
índices divulgados por estar há apenas dois anos na
base de dados da Thompson. Para ter o IF divulgado
(e os outros índices) é necessário ter os dados de pelo
menos três anos. A indexação da RBE teve início em
2005, o que permitirá no próximo ano o cálculo dos
índices referentes a 2007. Por outro lado, a ScIELO
produz o IF dos periódicos incluídos em seu banco de
dados e que pode ser consultado em < http://
www.scielo.br/ >.

Indicação de nomes para compor o
Comitê Assessor do CNPq (Zoologia)

Carla de Lima Bicho

A SBE foi chamada a colaborar com a composição
do Comitê Assessor do CNPq (Zoologia) < veja em
www.cnpq.br >. A diretoria indicou os seguintes nomes:
Dra. Márcia Souto Couri (Museu Nacional do Rio de
Janeiro), Dr. Celso Oliveira Azevedo (Universidade
Federal do Espírito Santo) e Dr. Cláudio José Barros de
Carvalho (Universidade Federal do Paraná).

Participação de Reunião no
Ministério de Ciência e Tecnologia

Claudio José Barros De Carvalho

59ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Progresso
da Ciência, Belém, Pará, 8 a 13 de julho de 2007.http:/
/www.sbpcnet.org.br

I Encontro Nordestino de Entomologia Forense, Recife,
Pernambuco, 24 a 27 de julho de 2007. http://
www.ufpe.br/entomologia/

XVII Congresso Internacional de Aracnologia, São
Pedro, São Paulo, 5 a 11 de agosto de 2007. http://
www.ib.usp.br/~ricrocha/ISA17/ISA17.htm

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

The International Congresso 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 pelo correio. Dúvidas podem ser esclarecidas
pelo nosso e-mail: sbe@ufpr.br.

Sócio Nacional (50 % salário mínimo): R$ 190,00
Sócio Internacional: US$ 60,00
Sócio Estudante (30% salário mínimo): R$ 114,00

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

Atualize seu endereço enviando e-mail para a SBE:
sbe@ufpr.br

Pague a sua anuidade até abril de 2006 e
aproveite o menor valor do salário mínimo


