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EDITORIAL
A Diretoria da SBZ deseja aos seus sócios e
amigos, com seus familiares, um FELIZ NATAL e
um ANO NOVO repleto de realizações.
Neste final de ano a nossa Revista está chegando um pouco mais pesada. Como será apontado
pelo Editor da RBZ, atingimos 153 artigos científicos.
Para o próximo ano, estamos pretendendo superar
este número, em decorrência da evolução positiva
do número de pesquisadores e da importância de
nossa revista no cenário nacional e internacional na
divulgação do conhecimento relacionado à Zoologia.
O XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia já
possui página na internet: www.cbz2008.com.br –
a qual aguarda a visita dos sócios para sugestões.
Junto a este boletim enviamos a primeira circular
do nosso Congresso com as principais informações. A equipe organizadora do Congresso, sob a
Presidência do Prof. Claudio José Barros de Carvalho, já está trabalhando com dedicação nos preparativos para o maior evento nacional da Zoologia. O tema do congresso nos convida a reflexão
sobre a Zoologia e nos lembra que em 2007 a nossa Sociedade irá completar 30 anos de existência.
A SBZ participou, ao longo do ano de 2006, de
várias reuniões do CAT-Sisbio (Comitê de Assessoramento Técnico do Sistema de Autorização e Infor-

mação em Biodiversidade) na sede do IBAMA, juntamente com as seguintes sociedades científicas e
outras instituições: Sociedade Botânica do Brasil,
Associação Memória Naturalis, Sociedade Brasileira de Genética, Sociedade Brasileira de Microbiologia, CNPq, Anvisa, SBPC, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia. Essas
reuniões tiveram o objetivo de construir regras para
regulamentar e facilitar a coleta de material biológico. O trabalho de construção do documento entre
as sociedades científicas e o IBAMA não foi um
processo rápido e fácil, porém o diálogo entre as
partes diminuiu significativamente a distância entre
os atores envolvidos. Ainda não chegamos ao documento considerado ideal para comunidade científica, porém, mais um passo significativo foi dado na
última reunião ocorrida no dia 19 de dezembro. O
IBAMA comprometeu-se a apresentar uma nova
versão da Instrução Normativa de Coleta no mês
de janeiro de 2007, revisada conforme o resultado
da última reunião de 2006.
A posição da SBZ é que o estudo da biodiversidade não necessita de mais burocracias e entraves
técnicos, mais de pesados recursos para acelerar a
produção de efetivo conhecimento científico.
Mario A. Navarro da Silva
Presidente SBZ
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TESOURARIA
Contamos com sua presença no próximo ano
para que juntos, possamos continuar a fortalecer a
nossa SBZ. Para tanto, gostaríamos de lembrá-los
que o pagamento da anuidade 2007 deverá ser feito até o final dia 31 março de 2007. A previsão do
número de exemplares da revista é feita com base
no número de sócios ativos e quites com a SBZ. O
sócio em dia com a sociedade, em março, tem assegurado o recebimento dos quatro fascículos da
Revista Brasileira de Zoologia.
O pagamento da anuidade poderá ser feito da
seguinte forma: em cheque nominal e cruzado à
Sociedade Brasileira de Zoologia, no valor correspondente a 50% do valor do salário mínimo vigente
(R$ 175,00 até alteração desse valor, provavelmente no mês de abril), o qual deverá ser colocado no
envelope anexado e remetido à SBZ; ou – por depósito/transferência bancária do valor da anuidade
na conta da SBZ: Banco do Brasil, agência 1458-3,
c.c. 9597-4. Neste caso, é exigido que seja enviada
cópia do comprovante por correio ou via fax (41)
3266-6823.

SECRETARIA
No sentido de facilitar a comunicação dos sócios, via telefone com a secretária da SBZ divulgamos o horário de atendimento a partir de janeiro de
2007: Terça-feira, Quarta-feira e Quinta-Feira no
período das 14:30 as 18:30 h e na sexta-feira das
7:30 as 15:00 h. Comunicamos também que no período de 22 de dezembro a 3 de janeiro não haverá
expediente na secretária da SBZ.

REVISTA BRASILEIRA DE
ZOOLOGIA
Bons ventos nos acompanharam em 2006! Estão sendo publicados 153 trabalhos, de aproximadamente 420 diferentes autores, totalizando 1289
páginas. Até início de dezembro foram submetidos
226 manuscritos, aumento de 13% em relação ao
ano passado. Dos trabalhos submetidos em 2005 e
que não foram recusados, apenas três ainda estão
em tramitação. A edição de dezembro, autorizada
pela Diretoria da Sociedade a receber um adicional
de 100 páginas, permitiu-nos publicar mais de 30%
dos trabalhos que foram aceitos em 2006. Estamos
recebendo ótimo apoio para 2007, também: o
CNPq aprovou nossa demanda de auxílio financeiro
(Edital 036/06, valor ainda não divulgado) e a Diretoria firmou que no novo ano poderemos circular
com 350 páginas em todas as edições, em vez de
300. Graças a isso, o aumento havido no número
de submissões será neutralizado por aquele previsto no fluxo de publicações, levando a que o tempo

de prelo não aumente.
O maior determinante no tempo de residência
dos manuscritos continua sendo o período de análise. Todo manuscrito é avaliado pela Editoria de
Área em dois momentos: para designação dos
Consultores e para apreciação do parecer que esses emitem. Os Consultores, por sua vez, muitas
vezes são requisitados a efetuar uma segunda análise do trabalho, após os primeiros ajustes realizados pelo Autor. Todos esses procedimentos atuam
em favor da qualidade da publicação, e disso não
podemos abrir mão. A tramitação normalmente é
agilizada pela internet, e a maioria dos consultores
é eficiente na emissão de parecer em prazo inferior
a 30 dias. Em 2006 a média de tempo entre submissão e publicação oscilou entre 10 e 11 meses. É
um valor razoável, todavia prejudicado por alguns
dos trabalhos – e as razões são variadas – ocuparem bem mais que 12 meses transitando entre Editoria, Consultores e Autor.
Nesse final de ano estamos colhendo junto aos
membros do Conselho Editorial (14 zoólogos de
nove países) suas impressões sobre a qualidade da
Revista em 2006: conteúdo científico, correção técnica, apresentação gráfica, eficiência na distribuição,
recomendações à Editoria. Os sócios são igualmente convidados a se pronunciar: ptchaves@ufpr.br.
Em nome da Equipe RBZ, um 2007 Qualis A
para todos!
Paulo de Tarso Chaves
Editor Responsável

ESPAÇO EDITORIAL
þ

Mamíferos do Brasil

O livro Mamíferos do Brasil, descrevendo as 652
espécies brasileiras, foi lançado dia sete de outubro
em Gramado no Congresso de Mastozoologia. Escrito por 32 autores especializados nas diferentes
ordens de mamíferos e editado por Nelio R. dos
Reis (Titular de Ecologia da UEL), Adriano L. Peracchi (Livre Docente UFRRJ), Wagner A. Pedro
(Livre Docente da UNESP) e Isaac P. de Lima
(Doutorando UFRRJ). É o resultado da dedicação
de vários profissionais que se uniram em torno do
objetivo comum que, no caso deste livro, é o conhecimento sobre a diversidade dos mamíferos de
nosso país. O livro uniu pesquisadores de diferentes instituições de pesquisa e ou ensino na tarefa
de detalhar informações que possam levar ao maior
número de pesquisadores, estudantes de graduação pós-graduação e organismos governamentais,
o resultado de experiências que podem colocar em
destaque medidas que resultem na conservação de
espécies que estão sob sério riso de extinção. Vivemos em país considerado megadiverso, e os desa-
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fios que envolvem a conservação e a investigação
sobre animais silvestre têm a mesma dimensão.
O livro obteve financiamento integral do governo
do Estado do Paraná e outras instituições, portanto
terá distribuição gratuita. Os interessados em obter
a obra devem entrar em contato com os editores:
Nélio R. Reis (nrreis@uel.br) ou Isaac Passos
de Lima (isaac.passos@terra.com.br).

NOTÍCIAS
þ Concurso Público
Edital CEBIMar número 19/2006
Abertura de Inscrições para Concurso Público
de Títulos e Provas visando o provimento de um
cargo de Professor Doutor no Centro de Biologia
Marinha da Universidade de São Paulo.
Data da publicação: 9/12/2006
Período das inscrições: 15/1 a 15/3/2007
Área: Sistemática, filogenia, biologia e diversidade de Protistas e Invertebrados Marinhos (exceto Cnidaria e Echinodermata).
Informações: Centro de Biologia Marinha da
USP, E-mail: cebimar@usp.br

EVENTOS

þ Sociedade Brasileira de Ictiologia
XVII EBI – Encontro Brasileiro de Ictiologia, Pesquisa e Conservação
LOCAL: Univali, Itajaí, SC
DATA: 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2007
INFORMAÇÕES:
Web: www.ebi2007.com
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São Paulo
INFORMAÇÕES:
Web: www.ib.usp.br/~ricrocha/ISA17/ISA17.htm

þ International Symposium on Fish Passages
in South America

DATA: 30 de julho a 03 de agosto de 2007
LOCAL: Universidade Federal de Lavras, Lavras,
Minas Gerais
OBSERVAÇÃO:
A data limite para envio do artigo aos editores da
Neotropical Ichthyology (neoichth@ufrgs.br), observando suas normas de publicação (www.ufrgs.br/ni)
passou para 15/01/2007
INFORMAÇÕES:
Web: www.eventos.ufla.br/fishpassages

þ V Fórum Nacional do Meio Ambiente
XIV Semana de Educação Ambiental

DATA: 03 a 06 junho de 2007
LOCAL: UNIJUÍ, Campus Santa Rosa, RS
INFORMAÇÕES:
Tel.: (55) 3511-5254 com Cristiane ou Cleria

þ XX Congresso Brasileiro de Paleontologia
LOCAL: Búzios, RJ
DATA: 21 a 26 de outubro de 2007
INFORMAÇÕES:
Web: www.sbpbrasil.org ou
www.xxcongressobrasileirodepaleontologia.com

þ X Simposio de Antropología Física

VI Congresso Primates como Patrimonio Nacional
II Coloquio Primates Através do Caribe
III Coloquio Antropologia "Manuel Rivero de
La Calle"
LOCAL: Palácio de las Convenciones de la Habana, Havana, Cuba
DATA: 05 A 09 de março de 2007
INFORMAÇÕES:
E-mail: angel@palco.cu

þ V Congresso Brasileiro de Unidades de Consevação
Simpósio Internacional de Conservação da
Natureza
II Mostra de Conservação da Natureza

DATA: 17 a 21 de junho 2007
LOCAL: Foz do Iguaçu, PR
INFORMAÇÕES:
Web: www.fundacaoboticario.org.br

þ XVII Congresso Internacional de Aracnologia
DATA: 05 a 11 de agosto de 2007
LOCAL: Hotel Fazenda Colina Verde, São Pedro,
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XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia
"A Zoologia nos próximos 30 anos"
Ä Local:
Expo Trade Convention & Exhibition Center, Curitiba, Paraná

Ä Data:
17 a 21 de fevereiro de 2008

Ä Promoção:
Sociedade Brasileira de Zoologia

Ä Organização:
Departamento de Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná

Ä Comissão Organizadora:
Presidente: Claudio José Barros de Carvalho
Vice-Presidente e Coordenador da Comissão Científica: Walter A. Boeger
Vice-Coordenadora da Comissão Científica: Rosana Moreira da Rocha
Primeira Secretária: Lúcia Massutti de Almeida
Segunda Secretária: Carla de Lima Bicho
Primeira Tesoureira: Luciane Marinoni
Segunda Tesoureira: Maria Regina Torres Boeger

Ä Inscrições:
As inscrições terão início em março de 2007.
As 400 primeiras inscrições terão preço promocional

Fiquem atentos à página do XXVII CBZ!
Ä Contato e informações:
Web: www.cbz2008.com.br
Ekipe de Eventos Congressos e Feiras
Av. Sete de Setembro 4857
80240-000 Curitiba, PR, Brasil
Telefone: (+41) 3022 1247
Fax: (+41) 3342 5062
E-mail: heloisa@ekipedeeventos.com.br

