
Um dos objetivos da nova gestão
da SBEQ (2019–2021) é ampliar e
melhorar os canais de comunicação
entre os diferentes membros da
sociedade, incluindo diretoria,
secretarias, comitês e sócios. 
 
Por isso, começaremos a publicar
boletins informativos
periodicamente para divulgar
as últimas atividades da SBEQ aos
interessados.
 
Desde a eleição dos novos corpos
sociais no último EBEQ, a SBEQ
realizou as seguintes ações:
 
 

O que temos feito até
agora?

Newsletter

Garantir a continuidade

de financiamentos

Assinatura de carta conjunta com o
Fórum de Sociedades afins à
Zoologia, a Sociedade Botânica do
Brasil (SBB) e a Sociedade
Brasileira de Microbiologia (SBM)
solicitando ao Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) a
continuidade do financiamento do
Programa de Capacitação em
Taxonomia (PROTAX).
 

Setembro de 2019

Foto: Fábio Falcão

https://www.botanica.org.br/
https://sbmicrobiologia.org.br/
http://www.mctic.gov.br/portal
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=5822&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-521-3319


Sempre vigi lantes!

Elaboração e envio de carta
conjunta com a Sociedade Brasileira
de Mastozoologia (SBMz) para o
Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV) visando a
correção do posicionamento deste
conselho nas redes sociais sobre o
papel dos morcegos na transmissão
da raiva e sobre as formas sugeridas
para o seu combate.

Captação de recursos

Submissão de projeto ao Centro
Nacional de Pesquisas e
Conservação de Cavernas
(CECAV/ICMBio/MMA) para a
captação de recursos para a SBEQ.

De cara nova!

Reformulação e  Atualização do
website institucional da SBEQ,
incluindo a criação de novas seções:
Notícias, Contatos dos membros da
SBEQ, Comitê de Educação,
Licenciamento ambiental, FAQ e
Morcegos e coronavírus - que inclui
uma compilação de notícias e
artigos científicos sobre morcegos e
COVID-1.

Aproximação
institucional

Com o Centro Nacional de Pesquisa
e Conservação de Aves Silvestres
(CEMAVE/ICMBio/MMA)
 
Com a Sociedade Brasileira de
Espeleologia (SBE).

Janeiro de 2020

Outubro de 2019

Outubro de 2019

Raiva mata. Falta de informação
também!

Outubro de 2019

https://sbmz.org/
http://portal.cfmv.gov.br/
https://www.icmbio.gov.br/cecav/
https://www.sbeq.net/
https://www.sbeq.net/
https://www.icmbio.gov.br/cemave/
http://www.cavernas.org.br/
http://www.cavernas.org.br/


Regularização

Regularização de pendências junto
à Receita Federal.
 
Chamada via e-mail e redes sociais
convidando os membros da
comunidade científica para
tornarem-se (ou continuarem) sócios
adimplentes da SBEQ em 2020.

Nota técnica

Nota técnica 01/2020 enviada para
consulta pública do IBAMA sobre
morcegos e parques eólicos
offshore.

Comunicação e
Educação

Estreia do programa “Morcegos em
Casa”, projeto de divulgação
científica e educação ambiental
que promove transmissões ao vivo
(lives) semanais com especialistas
convidados para falar sobre
morcegos nas redes sociais da
SBEQ – todas as quartas-feiras às
19h.

Aproximação
institucional

Com o Ministério da Saúde, visando
o estabelecimento de um grupo de
trabalho sobre morcegos urbanos.

Abril de 2020

Abril de 2020

Foto: Marília A.S Barros

Março de 2020

Janeiro de 2020

https://www.facebook.com/sbeqface/
https://saude.gov.br/


Nota Técnica

Nota técnica 02/2020 enviada ao
Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Cavernas
(CECAV/ICMBio/MMA) sobre
proposta de alteração pelo
Ministério das Minas e Energia dos
Decretos 99.556/1990 e 6.640/2008,
que tratam da proteção de cavernas
de máxima relevância.

Despedidas

Nota de pesar pelo falecimento do
Professor Thomas Kunz (EUA), um dos
principais nomes na pesquisa de
morcegos das últimas décadas.

Participações

Participação do Presidente da
SBEQ, Enrico Bernard, no episódio
“Bicho #040: morcegos (Ordem
Chiroptera)” do podcast de
divulgação científica Desabraçando
Árvores.

Recomendações

Publicação de nota recomendando a
suspensão temporária de trabalhos
de campo não-essenciais
envolvendo captura e manuseio de
morcegos em vida livre.

Fonte: Desabraçando Árvores

Abril de 2020

Abril de 2020

Abril de 2020

Fonte: CECAV

Abril de 2020

https://www.sbeq.net/noticias
https://www.desabrace.com.br/bicho-040-morcegos-ordem-chiroptera/
https://www.sbeq.net/noticias


Na mídia

Entrevista do Presidente da SBEQ,
Enrico Bernard, para a matéria “Sem
transparência, Ministério de Minas e
Energia propõe reduzir proteção de
cavernas”, publicada em
27/04/2020 no site ((o))eco.

Para saber mais e esclarecer suas
dúvidas entre em contato conosco.
E para estar sempre por dentro das
atividades recentes da sociedade
e de assuntos relacionados a
morcegos no Brasil e no mundo,
siga a SBEQ nas redes sociais
(Facebook, Twitter, Instagram e
YouTube).

Entre em contato

Se já é sócio da SBEQ, mantenha
sua anuidade em dia!
 
A SBEQ precisa de
você para continuar crescendo e
lutando em prol dos morcegos!
 
 

Mantenha sua
anuidade em dia

Novos parceiros da
SBEQ

Abril de 2020

Fonte: oeco.org.br

https://www.sbeq.net/seja-socio
https://www.oeco.org.br/reportagens/sem-transparencia-ministerio-de-minas-e-energia-propoe-reduzir-protecao-de-cavernas/
https://www.facebook.com/sbeqface/
https://twitter.com/sbeq
https://www.instagram.com/sbeq_morcegos/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/sbeq_morcegos/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCjSusbXkUF99ObcHpirhrjg/featured

