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Outra ação que vem sendo implemen-
tada é a reformulação do Estatuto da 
Sociedade, uma vez que há necessida-
de de adequá-lo ao novo Código Civil. 
Para tanto, a Diretoria consultou sua 
Assessoria Jurídica e encaminhou aos 
Conselheiros uma minuta do novo Esta-
tuto. A partir de outubro de 2008, será 
disponibilizada na página da Sociedade 
esta minuta, com a finalidade de obter 
sugestões para as alterações necessá-
rias. A minuta ficará disponível até 30 
de novembro deste ano e as sugestões 
poderão ser encaminhadas para o email 
da Presidência. Em fevereiro de 2009 
será realizada Assembléia Extraordiná-
ria com pauta específica para aprovação 
do novo Estatuto.
Além disso, a Diretoria está estudando 
a viabilidade de criação de uma nova 
Revista, esta totalmente on-line, com 
corpo editorial independente da Revista 
impressa.
Desta forma, agradecemos o apoio e a 
colaboração da comunidade zoológica 
brasileira.
Saudações,

Prof. Dr. Rodney Ramiro Cavichioli
Presidente
 

Na semana de 22 de setembro desse 
ano, encaminhamos para sócios e pes-
quisadores do CNPq uma mensagem 
contendo o índice dos artigos publica-
dos na Revista Brasileira de Zoologia 
25(3), incluindo um pequeno histórico 
de mudanças que estão sendo feitas na 
revista e convidando a todos para sub-
meter artigos para os próximos núme-
ros.  Abaixo, apresentamos uma síntese 
dessa mensagem e, mais importante, 
o feedback que estamos recebendo de 
muitos.  Compartilhamos, ainda, com 
os sócios a recepção positiva das novas 
propostas para nova revista!

Editorial

Há 30 anos, em 7 de junho de 1978, um 
grupo de zoólogos reunidos em Teresó-
polis – RJ fundou a Sociedade Brasileira 
de Zoologia, com a finalidade de agregar 
e representar os pesquisadores da área. 
Após quatro anos de sua fundação, em 
dezembro de 1982, foram lançados o 
primeiro e o segundo fascículos da Re-
vista Brasileira de Zoologia.
Passados 26 anos do lançamento, já fo-
ram publicados 25 volumes, sendo que 
desde o volume 20 a Revista encontra-
se disponível para consulta na internet, 
na base da SciELO. 
A atual Diretoria (2008/2010) vem pro-
curando seguir a linha de atualização 
promovida pelas gestões anteriores, as 
quais iniciaram o processo de indexa-
ção internacional (ISI) da Revista, cujo 
índice de impacto, divulgado em julho 
de 2008, foi de 0,4. Sem alterar a sua 
identidade, algumas mudanças foram 
implementadas na Revista a partir de 
janeiro deste ano, com a finalidade de 
ampliar a projeção internacional da ci-
ência brasileira.
Pensando nesta linha, a Diretoria já 
planejava disponibilizar todo o acervo 
on-line e, após o XXVII CBZ, recebeu su-
gestão do Conselho no mesmo sentido. 
Para tal realização, foi contratada um 
empresa especializada para a digitaliza-
ção e transformação de todo o acervo 
em HTML, padrão SciELO, e sua inclu-
são nessa plataforma. Sendo assim, em 
2009 todo o acervo da Revista Brasilei-
ra de Zoologia estará disponível nessa 
base.
Outra boa notícia é que já está definida 
a sede do XXVIII CBZ, que será realizado 
em Belém – PA, no centro de Conven-
ções Hangar, entre os dias 7 e 11 de fe-
vereiro de 2010, tendo como Presidente 
o Prof. Dr. Luciano Fogaça de Assis Mon-
tag (UFPA) e como Vice-Presidente e Co-
ordenador do Comitê Científico o Prof. 
Dr. Wolmar Benjamin Wosiacki (MPEG), 
portanto uma parceria entre o Departa-
mento de Zoologia da UFPA e o Museu 
Paraense Emílio Goeldi.

Prezado Pesquisador,

Estamos no terceiro número do volu-
me 25 da Revista Brasileira de Zoologia.  
Abaixo encaminhamos o Índice desse 
número que, em breve, estará disponí-
vel para sua análise do endereço da Re-
vista na SciELO (http://www.scielo.br/
rbzool).  Se você é sócio da Sociedade 
Brasileira de Zoologia, sua cópia deverá 
chegar pelo correio em breve. 
Aproveito essa mensagem para reforçar 
nosso convite para que envie manuscri-
tos para a RBZool.  A nossa equipe está 
trabalhando intensamente para alavan-
car a Revista internacionalmente, mas 
sem o interesse de todos, isso não será 
possível!  Envie-nos seu manuscrito e 
faça parte desse esforço!
Dentre as mudanças:

1. Trocamos o layout da capa para es-
tabelecermos uma identidade mais ro-
busta.

2. Montamos um corpo editorial com 
pesquisadores de renome nacional e 
internacional.

3. Tornamos mais rígidos os critérios de 
avaliação de trabalhos.

4. Reduzimos o tempo entre submissão 
e a primeira resposta.

5. Já temos um fator de impacto 
(FI=0,422) comparável a muitas revistas 
internacionais na área.

6. Estaremos modificando o nome da re-
vista para ZOOLOGIA a partir de 2009.

7. Apenas manuscritos em Inglês serão 
aceitos a partir de 2009.

8. A partir de 2008 não há obrigatorie-
dade de filiação à SBZ para publicar na 
RBZool, isto é, qualquer pesquisador 
pode publicar seus resultados.

9. Para Sócios não há taxas para publi-
cação na RBZool, mesmo com mais um 
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“Parabéns, Walter! Desejo muito suces-
so nessa empreitada.

Wagner Cotroni”

“Obrigado pelo sumário. Sou sócio, tive 
um artigo publicado no 25(2) e estou 
muito contente com o relacionamento 
com a sociedade e com os rumos pre-
tendidos para a RBZ. Abraço,
Alexsander Z. Antunes
Também acredito que Santo de casa faz 
milagre sim ... e dos bons!
Parabéns pelas iniciativas e certamente 
estaremos contribuindo para  mais essa 
realização.

Atenciosamente,
Márcia”

“Grato pelo seu email e estou preparan-
do dois  artigos submetê-los ainda em 
2008. Parabéns pelo seu trabalho e se 
depender de mim a Rev. Bras de Zoo-
logia será cada vez mais respeitada, e 
vista como uma grande opção na hora e 
submetermos nossos achados.

Saudações,
Carlos E V Grelle”

“Agradeço a sua mensagem e aproveito para 
parabenizá-lo pela nova fase da revista!

Um abraço,
Rosa Souza”

“Parabéns pelas iniciativas de melhora 
da Revista. No que estiver ao meu alcan-
ce, pode contar com minha colaboração. 
Grande abraço,
Ulisses Caramashi”

Agradeço a comunicação. Só a leitura 
“do índice já deu água na boca... Para-
béns, extensivos a toda a equipe edito-
rial,  pelo novo visual da revista, ficou 
linda, além de manter a qualidade que 
sempre teve. 

Um abraço.
Leocádia Falkemberg Indrusiak”

“Agradeço sua mensagem. ...Torço pe-
los objetivos da revista. Fizemos esse es-
forço com a revista da SBI, Neotropical 
Ichthyology, e vimos o quanto é impor-
tante a participação dos sócios e a dife-
rença que isso pode fazer. 

Abraço e bom trabalho como editor,
Francisco Langeani”

autor não sócio, e não existe limite no 
número de páginas!
Por fim, e mais importante, submeten-
do manuscritos na RBZool, você estará 
contribuindo com a Zoologia brasileira. 
Santo de casa faz milagre sim!  É nisso 
que estamos apostando!

Submissões devem ser enviadas pelo 
sistema eletrônico no endereço 
http://submission.scielo.br/index.php/
rbzool/login.  Orientações para autores 
e revisores podem ser encontradas no 
endereço da Sociedade Brasileira de Zo-
ologia (http://www.sbzoologia.org.br).

Um grande abraço,

Walter A. Boeger
Editor RBZool

Alguns exemplos do feedback que rece-
bemos são apresentados a  seguir.

“Parabenizo-o pelas significativas mu-
danças que vocês estão implementan-
do na RBZ, estou certo que em pouco 
tempo a comunidade de zoólogos inter-
nacional verá o resultado desses esfor-
ços. Esperamos em breve enviar algum 
trabalho de nosso grupo para a “nova” 
ZOOLOGIA.

Sucesso para a ZOOLOGIA nessa nova 
fase!

Abraços,
Cleber Galvão”

“Sucesso!
Boa sorte!
Bom trabalho!

Márcio Ferret Renner”

“Obrigado pela mensagem e excelentes 
novidades/inovações já acertadas para 
a Revista Brasileira de Zoologia! Real-
mente foram decisões importantes que 
tomaram e tenho certeza irão se refletir 
no crescimento/fortalecimento da Re-
vista no Brasil e no exterior. Repassarei 
estas informações para os colegas das 
redes onde tenho alguma vinculação so-
licitando que façam o mesmo com suas 
redes. Sempre que for possível, tenta-
remos submeter manuscritos para pu-
blicação e desde já agradeço o convite 
e apoio. Me despeço desejando todo o 
sucesso, com um abraço.

Francisco Barbosa”

“Excelentes notícias!  Acabo de encami-
nhar a mensagem para diversos colegas 
da área. Parabéns pela excelente inicia-
tiva de vocês.

André Victor Lucci Freitas”

“Sou sócio ativo e estou gostando muito 
da qualidade da RBZool. Em breve va-
mos enviar manuscritos para aprecia-
ção visando a publicação no periódico.

Sds.,      Manoel Uchôa-Fernandes”

“Parabéns! Acredito muito nos nossos 
santos!

Um abraço.
Maria Eduarda de Larrazábal”

“Agradeço o envio da mensagem e o 
“convite para submeter manuscritos, o 
que pretendo fazer em breve. Tenho um 
intercâmbio com a RBZ, como editor da 
Phyllomedusa, cujo número 7(1) envia-
rei à Sociedade daqui a uns 15 dias. Já 
recebi os números 2 e 3, dos quais gos-
tei muito. Gostaria de congratulá-lo por 
esse esforço louvável, dando à RBZ o 
lugar de destaque que merece nos cená-
rios nacional e internacional.

Um abraço,
 Jaime Bertoluci”

“Agradeço o envio de sua mensagem.  
Sou devoto de “Santos da casa”. Torço 
por todos. 

Cordialmente,
Reinaldo J.F. Feres.”
 

Pesquisadores são acusados de cri-
me ambiental 
  
Ibama envia intimação a Luis Hildebran-
do da Silva, diretor do Instituto de Pes-
quisa em Patologias Tropicais, e Rodrigo 
Guerino Stabeli, pesquisador da insti-
tuição, para prestarem esclarecimentos 
sobre biopirataria.
A preocupação com o tratamento dis-
pensado aos cientistas brasileiros pelos 
órgãos de fiscalização do meio ambiente  
queixa constante dos institutos de pes-
quisa  chegou aos ministérios do Meio 
Ambiente e Ciência e Tecnologia.
Circulam entre as duas pastas e-mails 
de cientistas indignados com as intima-
ções expedidas pelo Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e dos Recursos Re-
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Áreas de conservação serão abertas 
para estudo

O presidente do Instituto Chico Mendes, 
Rômulo Melo, responsável pelo contro-
le do setor de biodiversidade, garante 
que a intenção é abrir a porta dos 77 
milhões de hectares de áreas de conser-
vação para os pesquisadores, mas que 
isso deve ser feito com cuidado.

“Há pessoas com desvio de comporta-
mento em todos os setores. E, infeliz-
mente, no meio acadêmico. Existem 
pesquisadores que desviam material de 
pesquisa e precisamos ter o controle so-
bre a biodiversidade brasileira. Não dá, 
por exemplo, para deixar correr solto a 
pesquisa com os peixes-bois marinhos. 
Só temos mais 500 da espécie.

O ministro do Meio Ambiente, Carlos 
Minc, já se comprometeu com a SBPC a 
diminuir a burocracia dos processos dos 
licenciamentos de pesquisa e incentivar 
um relacionamento mais harmonioso 
entre ambientalistas e cientistas, que 
estão sendo tratados como inimigos. 
A idéia é desenvolver mecanismos de 
co-responsabilidade entre as institui-
ções de pesquisa, que devem assumir a 
responsabilidade por qualquer erro de 
suas equipes.

“Eu sou acadêmico”, disse o ministro. 
“Sei das dificuldades. Mas a questão é 
mudar mentalidades. E isso é muito di-
fícil. Mas é preciso ter cuidado porque 
lá fora (no exterior) estão de olho nas 
nossas patentes. Por isso, mesmo que 
sejam denúncias anônimas, o Ibama 
precisa apurar, porque depois pode ser 
responsabilizado.”

O que mais incomoda os cientistas, 
além do longo tempo de espera para 
conseguir uma licença, é que é preciso 
a autorização de um técnico que, na 
maioria das vezes, não tem a formação 
acadêmica necessária para entender a 
natureza da pesquisa e avaliar se ela é 
pertinente ou não.

Para o antropólogo e vice-presidente da 
SBPC, Otávio Velho, apesar dos avanços 
anunciados pelo Ministério do Meio 
Ambiente, existe uma incompreensão 
dos órgãos ambientais subordinados. 
“Parece que não entenderam o recado 
do ministro e continuam trabalhando 
de forma equivocada”, acredita.
(Jornal do Brasil, 25/9) 

nováveis (Ibama), que os acusam de cri-
me ambiental e, mais especificamente, 
biopirataria.
O caso mais recente aconteceu na última 
segunda-feira, quando agentes do Ibama 
intimaram Luis Hildebrando da Silva, di-
retor do Instituto de Pesquisa em Patolo-
gias Tropicais, e Rodrigo Guerino Stabeli, 
pesquisador da instituição.
Segundo Guerino, a Linha Verde-Ama-
rela do Ibama, uma espécie de ouvido-
ria, recebeu denúncia anônima de duas 
pessoas de que os dois estariam agindo 
como biopiratas e enviando material da 
biodiversidade brasileira para institui-
ções internacionais.
“O que chateia é o Ibama estar atrás de 
cientistas que possuem licença para a 
pesquisa”, reclama Guerino, que se diz 
preocupado com o que chama de movi-
mento anti-terrorista científico.
Para o professor, é um paradoxo cien-
tistas serem constantemente intimados 
por órgão de fiscalização do meio am-
biente, quando os estudos são finan-
ciados por órgãos do governo, como o 
CNPq e a Finep.
“Estou amplamente preocupado com o 
futuro científico do nosso país. De um 
lado, as ONGs protetoras dos animais 
de biotério (utilizados na produção de 
fármacos), do outro instituições públi-
cas que buscam combater como biopi-
ratas funcionários públicos que exercem 
a docência e a pesquisa em laboratório 
fixo, que possui endereço fixo e que li-
deram dois projetos nacionais”, diz o e-
mail que chegou aos ministros do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, e de Ciência e 
Tecnologia, Sergio Rezende.
De acordo com Ennio Candotti, membro 
da Sociedade Brasileira para Progresso 
da Ciência (SBPC), 70% da produção 
científica sobre a Amazônia pertencem 
a pesquisadores estrangeiros. E, para 
mudar esse quadro, seria necessário 
que o Brasil multiplicasse por 10 o que 
já investe na pesquisa.
“Nós, cientistas, somos todos tratados 
como criminosos até que se prove o 
contrário”, afirma Candotti. “Qualquer 
um pode matar cupins que invadem 
suas propriedades ou até armários, mas 
os cientistas precisam pedir a autoriza-
ção de algum burocrata de Brasília para 
estudá-los. Falam que vamos destruir 
a biodiversidade, mas o agronegócio 
queima milhares de quilômetros de flo-
resta.”

Em entrevista ao JC e-mail, o pesqui-
sador Rodrigo Stabeli contou que a de-
núncia anônima recebida pelo Ibama di-
zia que ele e Luiz Hildebrando estariam 
acessando o patrimônio genético da 
Amazônia, coletando animais, vegetais 
e sangues de populações tradicionais e 
levando para fora do país.

“Citaram inclusive o Instituto Pasteur, 
instituição com a qual temos ampla co-
laboração, mas não para acesso ao pa-
trimônio genético”, afirmou.

Segundo Stabeli, ele e Luiz Hildebrando 
recusaram-se a assinar a intimação do 
Ibama. “Decidimos acessar o ministro 
de C&T, para que ele tome providências. 
Porque os projetos que eles [do Ibama] 
acabaram denunciando são projetos 
apoiados pelo CNPq e pela Finep”.

Ele ressalta que solicitou aos agentes do 
Ibama que o superintendente do órgão 
entre em contato. “Se ele nos chamas-
se para prestar esclarecimentos nós 
daríamos, não teria problema. Só não 
entendemos a maneira como foi feita 
a intimação, nos acusando sem provas. 
Foi uma denúncia anônima e eles não 
olharam no sistema em que esses pro-
jetos são credenciados”.

Para o pesquisador, as pesquisas reali-
zadas no Instituto de Pesquisa em Pa-
tologias Tropicais estão incomodando 
os verdadeiros biopiratas de Rondônia. 
“Não acredito que sejam outros grupos 
que estejam minando a nossa produção 
científica. Acho que a gente está fazen-
do um barulho na cidade e incomodan-
do a rotina de biopirataria que existe 
aqui”, avalia.

Rodrigo Stabeli culpa a excessiva buro-
cracia no licenciamento e fiscalização 
da pesquisa com biodiversidade pelo 
episódio. “Acho que o ponto primordial 
do que aconteceu é a burocratização do 
sistema. O diretor do Ibama que assinou 
a intimação sequer olhou com bom sen-
so para os documentos que ele mesmo 
possui em mãos, considerando que é 
uma instituição séria. É o negligencia-
mento da ciência brasileira”.

(JC e-mail 3606, de 25 de Setembro de 
2008)
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C u r s o s
I Workshop em Comportamento Animal 
e Sistemática Filogenética. 3-8/11/2008, 
Unesp, Campus de São José do Rio Pre-
to-SP. Organização: Prof. Dr. Fernando 
B. Noll, Prof. Dr. Glauco Machado. Mais 
informações: noll@ibilce.unesp.br
 

Concursos

Pós-Graduação

Mestrado em Ecótonos: (Diversidade 
Animal e Vegetal, Ecologia de Popula-
ções e Comunidades, Conservação e 
Manejo em Áreas Ecotonais)

Universidade Federal de Tocantins
Inscrições: 3 a 14 de novembro de 2008
Horário de atendimento: 08 às 12 h - Te-
lefone/Fax: (63) 3363 0512
Email:ecologia@uft.edu.br ou 
ecoecologia@gmail.com
www.uft.edu.br/cursos/pos-graduacao/
stricto-sensu.html

Concursos públicos

Instituto Nacional de Pesquisas da Ama-
zônia – INPA. Cargos de Nível Superior 
das carreiras de Pesquisa em Ciência e 
Tecnologia, e de Desenvolvimento Tec-
nológico. As inscrições ficarão abertas 
no período de 10 de setembro a 10 de 
outubro de 2008. Informações:  
www.inpa.gov.br/concurso    ou/e
www.mct.gov.br/inpa/concurso

Universidade de São Paulo - Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto. Professor Doutor na 
área de Comportamento Animal. De-
partamento de Biologia. Mais informa-
ções em adm-atac@ffclrp.usp.br.

Museu Paraense Emílio Goeldi. Gerên-
cia de Coleções Zoológicas, para candi-
datos formados Ciências Biológicas ou 
áreas afins e título de Doutor em Ciên-
cias Biológicas/ Zoologia, ou Entomolo-
gia, ou grau de Mestre com experiência 
de, pelo menos, cinco anos em ativida-
des de pesquisa e desenvolvimento tec-
nológico. Mais informações em 
www.museu-goeldi.br

Uma importante ferramenta didática 
para a Zoologia 

O material didático de anatomia e fisio-
logia animal no Portal Internacional de 
Objetos Educacionais foi lançado nesta 
semana pelo MEC.

Pode ser acessado pela página do MEC 
ou diretamente no endereço abaixo:

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br

Universidade Federal de São Paulo, 
Campus de Diadema. Zoologia de Verte-
brados.Prazo de inscrição vai até o final 
do mês de outubro/2008. Mais informa-
ções em 
http://concurso.unifesp.br/

Universidade Federal de São Carlos, 
Campus de Araras. Zoologia. Inscrições 
entre 01 a 15/10/2008, exclusivamente 
via internet, no endereço 
www.srh.ufscar.br.
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