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PALAVRAS DA PRESIDENTE
Prezados sócios,

P

FELIZ 2015!

assadas as comemorações do final do ano,
estamos novamente encarando os desafios
de um novo ano! Neste ano teremos o nosso
mais importante evento, já em sua 24ª. Edição. O
XXIV Encontro Brasileiro de Malacologia (XXIV
EBRAM) vai ocorrer nas dependências da UERJ,
Campus Maracanã, no período de 14 a 18 de
setembro de 2015.
A Diretoria da SBMa, além dos colegas que
espontaneamente se unem aos nossos esforços
para proporcionar um evento condizente com a
pujança da malacologia brasileira, está empenhada
em fazer o melhor possível. Esperamos que seja
um evento rico, tanto do ponto de vista científico,
como do congraçamento humano. Teremos
diversas atividades: palestras, mesas redondas,
mini-cursos. Isso, sem contar com a possibilidade
de intercâmbio entre os congressistas, troca de
idéias, planejamento de trabalhos em colaboração.
É sempre um momento de alegria rever os
antigos amigos e fazer novos! Portanto, comecem a
planejar as suas participações. Estimulem seus
alunos a participar!
Este ano foi designado pela ONU como o
“Ano Internacional da Cooperação pelas Águas”.
Assim, muito provavelmente vamos escolhar para
símbolo do evento um molusco representativo das
nossas águas, mas também da conservação.
Lembramos também que o EBRAM é o
momento da eleição da Presidência para o biênio
subsequente (2015-2017), em nossa Assembleia
Geral de Sócios. Vejam o Edital de Convocação na

página 2 (Estatuto vigente disponível em nossa
página web).
É o momento em que discutimos assuntos
de interesse da Sociedade, analisamos os relatórios
administrativos e financeiros. Neste EBRAM em
particular vamos discutir algumas mudanças
necessárias à modernização de nosso estatuto,
adequando-o às exigências bancárias e ao código
civil.
Também vamos discutir as propostas de
modernização de nosso logotipo, buscando um
modelo que facilite o uso das modernas
ferramentas gráficas. Portanto, não deixe de quitar
a sua anuidade 2015, pois apenas os sócios quites
podem votar e ser votados. Contamos com a
entusiástica participação de todos os malacólogos!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL DE
SÓCIOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MALACOLOGIA
(SBMA) DURANTE O XXIV EBRAM
- RIO DE JANEIRO, 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 -

A

Diretoria da SBMa, de acordo com o Estatuto
vigente da SBMa, convoca os sócios quites para
as Assembléias Geral Extraordinária e Geral
Ordinária, que vão ocorrer nas dependências da
UERJ, Campus Maracanã, segundo as convocações a
seguir.
1- A Presidente da Sociedade Brasileira de Malacologia,
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os
associados habilitados para a Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada durante a abertura
solene do XXIV Encontro Brasileiro de Malacologia
(XXIV EBRAM) no dia 15 de setembro de 2015, terçafeira, às 17:00 horas, nas instalações do XXIV EBRAM,
no Campus Maracanã da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, com a seguinte
Ordem do dia:
– Abertura solene do XXIV Encontro Brasileiro de
Malacologia;
– Palavra da Presidente do XXIV Encontro Brasileiro de
Malacologia;

2- A Presidente da Sociedade Brasileira de Malacologia,
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os
associados habilitados para a Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada no dia 16 de setembro de
2015, às 19:30 horas, nas instalações do XXIV EBRAM,
no Campus Maracanã da UERJ com a seguinte Ordem
do dia:
– Abertura da Sessão;
– Apresentação e homologação do Relatório da
Presidência (outubro de 2013 a agosto de 2015);
– Apresentação e homologação do Relatório da
Tesouraria (outubro de 2013 a agosto de 2015);
– Apresentação e homologação do Relatório da
Secretaria (outubro de 2013 a agosto de 2015);
– Eleição e homologação da nova Presidência da
Sociedade Brasileira de Malacologia para o período de
outubro de 2013 a setembro de 2015 (biênio 20152017);
– Apresentaçao e votação de alteraçoes estatutárias;

– Palavra das autoridades presentes;

– Assuntos diversos;

– Palavra da Presidente de Honra do XXIV EBRAM,
Dra. Norma Campo Salgado

– Encerramento da Assembléia.

– Homenagem aos malacólogos que se distinguiram por
serviços prestados à Malacologia;
– Homenagem póstuma aos malacólogos Dr. Eliézer de
Carvalho Rios (MORG) e Dra. Elizabeth Cristina de
Almeida Bessa (UFJF).

ATENÇÃO!
A entrega dos Prêmios de Estímulo à Investigação
Malacológica Prof. Maury Pinto de Oliveira, da
Medalha Dr. Wladimir Lobato Paraense e do Troféu
Caracolino ocorrerá em nossa festa de encerramento,
aberta a todos os congressistas.

– Entrega da Medalha Toshie Kawano;
– Conferência inaugural;
– Encerramento da Assembleia;
– Coquetel de confraternização.

MEDALHA TOSHIE KAWANO
Criada para homenagear as malacólogas que se
destacaram na formação de recursos humanos, na
obtenção de recursos e na produção científica. As
indicações devem ser encaminhadas para a Diretoria
da SBMa até agosto de 2015.

LEILÃO DA SBMa!
Nosso tradicional leilão vai ocorrer em algum
momento do XXIV EBRAM! Além dos bons
momentos, das disputas acirradas que nos garantem
boas gargalhadas, esse leilão nos ajuda a cobrir as
pequenas despesas que não são permitidas pelas
agências de fomento. Levem brindes malacológicos!
Livros, conchas e objetos que façam referência aos
moluscos
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SUGADORES DE CORRUPTO,
A MAIS NOVA AMEAÇA À MALACOFAUNA DE PRAIA
Dr. Luiz Ricardo Lopes de Simone
Museu de Zooologia da USP - lrsimone@usp.br

evido a sua aparência pouco amistosa, o
crustáceo chamado de corrupto, tamburutaca
ou camarataca, pertencente ao gênero
Calichirus Stimpson, 1866 (Fig. 1) são quando
muito usados como isca de peixes (Souza &
Borzone 2003, Pedrucci & Borges 2009). Eles são
coletados através de um sugador feito com tubos de
PVC, com a aparência de uma grande seringa (e.g.,
http://deapaiva.blogspot.com.br/2009/11/o-cacadorde-corruptos.html). O coletor mira orifícios na areia das
praias que afloram na maré baixa, introduz o eixo do
sugador que, ao acionar o êmbolo, produz um vácuo que
causa sua penetração profunda no sedimento. Ao puxálo, uma amostra substancial de areia é trazida à
superfície, desalojando o infeliz animal que produziu
aquele orifício.
Durante os ciclos de maré baixa, hordas de
coletores de corrupto aparecem, em uma disputa não
declarada em busca dos cada vez mais escassos orifícios
em que os pobres animaizinhos vivem. Não obstante a
dizimação
desse
animal
em
nossas
praias,
principalmente
do
Sudeste
(e.g.,
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0447.htm),
não há preocupações em distinguir quais orifícios são
produzidos pelo crustáceo. Sistematicamente, todos os
animais da praia são desalojados. Como apenas os
corruptos são os alvos, os demais animais,
principalmente moluscos, são abandonados à própria
sorte, ressecando ou não conseguindo se enterrar a
tempo de sobreviver às ondas ou aos predadores. Essa
chacina crônica, dia após dia, vem resultando na
esterilização da fauna das praias.
Venho
acompanhando
preocupado
esse
declínio, em particular da malacofauna, em praias antes
povoadas por diversas espécies apenas adaptadas a
viver na zona supra- ou intermareal. Infinitos furinhos
indicativos de uma profusão de vida existiam no
passado, e deram lugar a uma monótona superfície
glabra, isenta de sinais, a não ser as ondulações
deixadas pela água ou pegadas de banhistas. Na macromalacofauna praiana, gastrópodes como Olivancillaria
vesica (Gmelin, 1791), O. auricularia (Lamarck, 1810),
Natica spp, e bivalves como Mesodesma mactroides
Deshayes, 1854, Tivela mactroides (Born, 1778), T.
ventricosa
(Gray,
1838),
etc.,
virtualmente

D

desapareceram da maioria das praias paulistas. Maior
preocupação surge em saber que tais espécies são parte
de um intricado ecossistema, e que não são adaptados a
outros tipos de praias ou de sedimento. Ou seja,
indicam diretamente que um tipo de ecossistema inteiro
está sendo dizimado.

Figura 1 – Exemplar de tamburutaca. Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/b/be/Corrupto.png. By Doulo4ever (Own
work) [Public domain], via Wikimedia
Commons.

Pelo dito, espero que alguma forma de controle
e de preocupação surja, na tentativa de recuperar essa
região natural já tão impactada pelo afluxo turístico e
imobiliário, não é necessário mais isso como golpe de
misericórdia.
Sugiro que as prefeituras e os estados
desenvolvam leis e regras disciplinando a atividade de
sugar corruptos, antes que apenas sobrem os corruptos
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que não desejamos a gerenciar nossas leis e regras.
Entendo isso como urgente, e em face dessa urgência,
vejo uma não proporcional preocupação entre os
ambientalistas. Cabe aqui o alerta.
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NOTA DE FALECIMENTO – DR. ELIÉZER DE CARVALHO RIOS
com grande tristeza que comunicamos o
falecimento do Dr. Eliézer de Carvalho Rios,
ocorrido em Rio Grande, a 25 de março, aos 93
anos. Foi Professor Emérito da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG, pioneiro da Oceanografia no
Brasil e fundador e primeiro diretor do Museu
Oceanográfico da FURG, que hoje leva o seu nome. Um
dos sócios fundadores da SBMa, que presidiu por duas
vezes (1977-1979; 1991-1993) e dos mais renomados
malacólogos do mundo, é mais um que passa a integrar
a constelação de malacólogos brasileiros já em outras
esferas.

conhecê-lo”.

Seguem algumas mensagens recebidas de
colegas brasileiros

Bruno Batista (UFC) “Meus pêsames aos
familiares. Certamente o Prof. Rios deixou sua história
gravada na Oceanografia e Malacologia Brasileira,
servindo de inspiração para a nova geração”.

É

Paula Spotorno (FURG). “É com imenso pesar
que comunico o falecimento do Prof. Rios. Um pioneiro
das Ciências do Mar, fundador do Museu
Oceanográfico, malacólogo de coração e inspirador de
muitos amantes dos oceanos”.
Mércia Barcellos da Costa (UFES). “Nos
sentimos órfãos hoje! Fica o exemplo.... Abraços
fraternos!”
Sonia Barbosa dos Santos (UERJ). “Paulinha,
não poderia receber notícia mais triste neste momento.
Sem palavras. Que os jovens malacólogos deem
continuidade ao seu legado”.
Sérgio Mendonça de Almeida (UCP). “Hoje
perdemos mais um entre os poucos que somos na
malacologia brasileira, mas fica o exemplo de alguém
que foi muito importante para todos nós. Meus
sentimentos e orações”.
André Breves Ramos (UFRJ). “Que notícia
triste! Que o Prof. Rios descanse em paz... E que todos
os familiares e pessoas mais próximas a ele fiquem bem
nesse momento”.
Rosa Cristina Souza (UFF). “Lamento muito...O
Prof. Rios cumpriu a sua missão com louvor! Felizes
daqueles, como nós, que tivemos o privilégio de

Luiz Ricardo Simone (MZUSP) “O Prof Rios foi
o pesquisador que mais influenciou minha vida
profissional. Também de sinto órfão hoje, pois o
chamava de "paiê"... Muitas saudades...”.
Monica Ammon Fernandez (Fiocruz/RJ). “É, a
vida passa... alguns, como ele, deixam importantes
obras e preciosas recordações. Abçs”.
Janine Oliveira Arruda (FZBRS). “Meus
sentimentos aos familiares e alunos agora órfãos do
professor. Que seu legado seja multiplicado e seu
exemplo seja eterna fonte de inspiração para nós e as
novas gerações de malacólogos”.

Lenita Tallarico (I. Butantan) “... deixo aqui
registrado meus sentimentos à família, amigos e a todos
que foram incentivados por ele. Que sua alma descanse
em paz... Com certeza o professor Rios deixou marcas
importantes na ciência brasileira”.
Aimê Rachel Magenta Magalhães (UFSC).
“Prezados colegas malacólogos. Ficamos todos tristes
com a notícia, aqui em Florianópolis. Nosso laboratório
e corações estão de luto. Um abraço a todos”.
Flavio Dias Passos (Unicamp). “Prezados
colegas, triste notícia! Ficam agora os seus catálogos,
obras de referência para todos nós”.
Rafael Fortes (UNIRIO). “Quando vi esta chuva
de emails na minha caixa com este triste título ...
imediatamente veio a minha mente os nossos divertidos
momentos no Laboratório de Malacologia da UFRJ.
“Que seu bom humor e perseverança sirvam de
inspiração para todos nós”.
Rachel Turba (MNRJ) “É bem evidente, pelos emails, que o professor Rios teve uma longa vida repleta
de muitas amizades e realizações. Fica a lição de vida a
todos, e meus desejos de muita paz aos entes queridos
que passam por esse momento tão delicado, porém
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inevitável. Que o professor tenha uma passagem
tranquila. Abraços a todos”.
Maria Júlia Martins Silva (UNB). “O Prof Rios
influenciou a vida de praticamente todos nós. Vamos
sentir muito a sua falta”.

Gisele Orlando Introini (UFRGS). “Meus sentimentos à
família e a toda a sociedade que se despede de um dos
exemplos mais importantes da Malacologia Brasileira.
Grande abraço”.

Silvana Thiengo (Fiocruz/RJ). “É sem dúvida
uma grande perda para todos nós, mas como sabemos o
Prof. Rios cumpriu muito bem sua missão. Ficará em
nossas queridas lembranças pelo seu carisma e
perpetuado pelo enorme legado de sua obra”.

NOTA DE FALECIMENTO – DRA. ELISABETH CRISTINA DE ALMEIDA BESSA

M

ais uma triste notícia. Fui informada pela
colega e sócia da SBMa, Dra. Stephane
d´Ávila, da UFJF, que faleceu a 2 de março
de 2105, aos 54 anos, a Profa. Dra. Elisabeth Cristina de
Almeida Bessa, da Universidade Federal de Juiz de
Fora. Lamentavelmente nossa colega, ainda jovem e
produtiva morreu em trágicas circunstâncias,
atropelada em uma passagem de nível na cidade de Juiz
de Fora. “Conheci pessoalmemte a Profa Beth Bessa,
como era conhecida, pessoa de caráter forte, mas
sempre gentil e sorridente, uma das guerreiras das
reformas do Museu de Malacologia Maury Pinto de
Oliveira e pioneira dos trabalhos em comportamento de
moluscos terrestres no Brasil. Beth Bessa deixa
saudades em seus inúmeros alunos e amigos. Enviamos
nossas condolências à família e pedimos o conforto
espiritual para sua alma, que tão precocemente nos
deixou”. Sonia Barbosa dos Santos (UERJ).
Sthefane D`Ávila (Departamento de Zoologia e
Museu de Malacologia da UFJF). “Na última segundafeira, dia dois de março de 2015, faleceu Elisabeth
Cristina de Almeida Bessa, malacóloga, coordenadora
do Núcleo de Malacologia e professora da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Em meio à tristeza da
despedida, ela foi lembrada por sua alegria e
irreverência, por sua vocação para ensinar, por seu
amor à biologia. Beth Bessa, como era chamada pelos
colegas de departamento e também pelos alunos, foi
uma figura importante na vida de muitas pessoas que
passaram pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

As diversas homenagens em formaturas das turmas de
Ciências Biológicas atestam seu carisma. As lágrimas
dos alunos, ex-alunos e colegas da universidade
marcam a saudade que ela deixará. Saudade é o que fica
de quem não ficou, já dizia o poeta. Além de saudade,
Beth deixou a marca do seu trabalho, o exemplo do seu
esforço e o testemunho em cada um de nós, que a
conhecemos de perto, do amor por sua família e
lealdade aos amigos. Com o tempo, o que vai mesmo
ficar são as boas lembranças e a esperança do
reencontro.”
Gisele Orlandi Introini (UFRGS). “Queridas
amigas, lembro-me dela do EBRAM de 2005.
Realmente, é uma triste notícia. Inegavelmente, todos
os familiares e pessoas próximas estão sofrendo. O que
devemos fazer é transmitir nossas mensagens de
conforto a eles e orar para que o plano espiritual
conceda o apoio possível nessa hora de dor. Que Jesus
Cristo irradie sua luz misericordiosa sobre o espírito de
Elisabeth. Terno abraço”.
Lenita de Freitas Tallarico (I. Butantan).
“Infelizmente a notícia é muito dolorosa, me arrepiei só
de pensar. Ontem fui ao centro espírita onde frequento
e coloquei o nome dela em vibração. Nesse momento é o
que podemos fazer... Que seu espiríto seja acolhido de
forma cuidadosa e amorosa. Meus sentimentos à
família.”
Monica Ammon Fernandez (Fiocruz-RJ). “Sem
palavras.... condolências... bjs.”

DIVULGAÇÃO DO XXIV EBRAM NA TENTACLE
Acesse https://www.hawaii.edu/cowielab/Tentacle/Tentacle_25.pdf
Bem vindos ao Rio de Janeiro mais uma vez!
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