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ÇA 
Nesta edição, estamos divulgando os novos serviços da SEB on-line, além de 
um interessante artigo sobre a comunicação via Internet. Leia também sobre 
a publicação de uma nova revista sobre manejo de pragas, cujo primeiro 
número você pode receber de graça! Apresentamos as resenhas bibliográficas 
de dois livros publicados recentemente no Brasil, um dos quais você pode 
obter gratuitamente. Conheça as novidades da Editoria dos ANAIS e as 
normas para uso da logomarca da SEB. E como o ano está terminando, 
informamos sobre os eventos do próximo ano, para que você já possa 
programar sua agenda de 1996. Desejamos a todos FELIZ ANO NOVO, pleno 
de realizações pessoais e científicas. 

Os Editores 

CONTROLE BIOLÓGICO 
NTEIliVBT 
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A troca de experiências e 
idéias no Controle Biológico de 
Pragas é de primordial impor-
tância nesta, assim como em ou-
tras áreas de pesquisa. Aliás, CO-
MUNICAÇÃO é uma das pala-
vras chaves em atividades de 
pesquisa. 

Historicamente, entretanto, 
um dos grandes problemas da 
comunicação científica tem sido 
a morosidade dos mecanismos 
disponíveis para comunicação e 
os custos desse processo. 

Hoje existe uma nova, revo-
lucionária alternativa. Você usa 
o computador, a Internet (geral-
mente) ou outras nets! 

Este novo meio de comuni-
cação lhe permite contato dire-
to e privado com um número 
muito grande de pessoas em to-
dos os quatro cantos do mundo, 
sem se preocupar com greves, 
altos custos etc. Mas muito mais 
que isto. A comunicação eletrô-
nica permite o acesso a um novo 
mundo, um mundo que está 
sendo descoberto agora por 
muitos. Pode-se através deste 
tipo de comunicação ter acesso 
ao que já se encontra disponível 
em muitas instituições nacio-
nais e internacionais. Muitas das 
boas instituições de pesquisa já 
têm seus resultados conseguidos 

Algo ainda mais excitante são 
as chamadas "listas de Discus-
são". Que são 
estas listas? 
Bem, acho que a 
forma mais pre-
cisa é compa-
rá-las com "uma 
reunião perma-
nente", da qual 
você participa 
confortavelmen-
te sentado em 
seu escritório, 
no trabalho ou 
em sua própria 
casa. Reuniões 
profissionais "fí-
sicas", as quais 
ainda estamos 
acostumados, 
estão fadadas a 
serem muito 
mais raras no 
futuro próximo. 

Da mesma 
forma que em 
qualquer reu-
nião, você escu-
ta (ou — na 
comunicação 
eletrônica) o 
que outros estão 
dizendo (es-
crevendo) e dá 
a sua opinião 
quando bem en-
tender, sem ter 
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(ontem!) disponíveis via eletrô-
nica, na forma de bases de da-
dos ou na forma de boletins. Po-
de-se ter acesso imediato a estas 
informações acessando-se as cha-
madas Ilome Pages. Um exemplo 
de Monte Page é o da Fundação 
de Pesquisas Tropicais André 
Tosello. Dentro desta Jfome Page 
pode se ter acesso ao Sistema In-
ternacional de Informação sobre 
Controle Biológico, criado con-
juntamente pelo CNPMA/EM-
BRAPA e pela Fundação André 
lbsello. O acesso a este sistema é 
feito através do seguinte endere-
ço: http:// www. bdt.org.br/ 

structure/biocontrol. html 

• 
• 
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que esperar até chegar a sua vez. 
É tudo imediato! Se alguém fala 
sobre algo que você não está 
interessado em ouvir (ou ler), 

• você simplesmente apaga aque- 
la mensagem e vai para outra. 
Outra grande vantagem deste 
tipo de reunião é que as pessoas 
normalmente são mais objetivas 
em seus comentários ou ques-
tões, por se ter mais tempo para 
prepará-las antes de lançá-las à 
rede. Mais uma grande vanta-
gem, você não precisa estar "li-
gado" a toda hora. Você lê as 
mensagens na hora que mais lhe 
convier, e contribui com suas 

• mensagens na hora que mais lhe 
convier. Existem várias listas de 
discussão relativas à àrea de 
entomologia. Apenas como 
exemplos, ENTOMO-L, BEE-L, 
NEUROPTERA-L, PARAFIYM, 
PESTCON, BIOCONTROL-L, etc. 

BIOCONTROL-L foi iniciada 
em maio de 1994, e hoje conta 
com mais de 400 inscritos em 
todo o mundo. Esta lista se de- 

• dica a discussões relativas ao 
• tema de controle biológico, sen- 
• do hoje muito ativa. Assuntos 
▪ importantes foram ou têm sido 
• diariamente discutidos nesta lis- 
•  ta, por exemplo: onde encontrar 
• o parasitóide Aphytis roseni para 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

nível para uso pelos agricul-
tores etc. Você quer se inscre-
ver? Simplesmente envie para 
listserv@bdt. org.hr  a mensa-
gem: 
suhscribe biocontrol-1 seu nome 

Você não paga nada, e a ins-
crição é imediata. Após se ins-
crever, você começará a receber 
as mensagens enviadas por 
quaisquer dos outros inscritos, 
ou seja, você fará parte desta 
reunião permanente. Poderá 

• então fazer comentários sobre 
•

▪  

unia discussão em curso, ou . 
. poderá iniciar uma discussão 
•• sobre tema que lhe interessar 

naquele momento. Não é neces-
sário que uma discussão termi-
ne para se iniciar outra; as dis-
cussões podem ser concomi-
tantes. Como você envia uma 
mensagem para a lista? Escreva 
a mensagem, e envie para 
biocontrol-l@bdt.org.br  

Cuidado para não enviar ne-
nhuma mensagem particular a 
este endereço, senão todos os 
membros da lista vão ficar sa- 

. bendo! 
A lista de discussão B10- 

• CONTROL-L é na verdade um • 
dos componentes do Sistema • 

• Internacional de Informação 
• 

de Quarentena "Costa Lima", 
contendo informações atualiza-
das sobre todas as introduções 
de agentes realizadas, assim co-
mo uma base sobre legislações 
dos países do "Cone Sul" rela-
tivas ao intercâmbio de agentes 
de controle biológico. 

Gilberto J. de Moraes 
g.moraes@phx.bdt.org.br  

Luiz Alexandre N. de Sá 
1.sa@phx.bdt.org.br  

CNPMA/EMBRAPA 
13820-000 Jaguariuna, SP 

Fax: 019-867-5225 
Dora Ann Lange Ganhos 

dora@bdt. )rg.br  
Fundação André losello 
13001-970 Campinas, SP 

Fax: 0192-42-7827 

NECROLÓGIO 
Dr lonas Machado da Costa 
(1918-1994). Engenheiro Agrônomo, 
pós-graduado pela Universidade do 
Colorado (EUA), foi Professor Titular da 
Escola de Agronomia — UFBA, 
pesquisador do IPA do Leste e da EBDA e 
consultor do Instituto Interamericano de 
Ciências Agrárias. Contribuiu para o 
conhecimento e controle de insetos-praga 
do Estado da Bahia. 

Carlos A. Lopes de Carvalho 
Escola de Agronomia/UFBA 

introduzi-lo no Brasil; como 
produzir Bacillus thuringiensis 
em pequena escala na África; o 
que existe em termos de contro- 

sobre Controle Biológico. Outros 
componentes correspondem a 
bases de dados diversas, des-
tacando-se uma sobre os relató-
rios de atividade do Laboratório 

Roberto A. Zucchi : 
razucchi@carpa.ciagri.usp.br  

• le biológico de Diabrotica dispo-. 

SEB ON-LINE 
Solicitamos aos sócios que enviem seus endereços eletrônicos para a caixa da 
Sociedade: seb@carpa.ciagri.usp.br, a fim de serem cadastrados. O objetivo 
dessa solicitação é possibilitar uma comunicação mais rápida da Diretoria 
com os sócios através da SEB-L, que implantamos. Inicialmente, será apenas 
uma lista para divulgação dos comunicados da SEB e das mensagens 
recebidas. Entretanto, pretendemos posteriormente estabelecer 
uma lista de discussão, para que os sócios possam enviar e responder as 
mensagens da lista. 
Além de agilizar a comunicação da Diretoria, teremos condições de enviar aos 
sócios cadastrados o INFORMATIVO DA SEB on-line e as notícias recebidas 
eletronicamente. Na realidade, alguns sócios no exterior já estão recebendo o 
INFORMATIVO on-line, em caráter experimental. A fim de ampliar esse 
serviço, solicitamos aos sócios que nos enviem também o endereço eletrônico 
de colegas, que estão no exterior, para que eles também possam ser 	• 
cadastrados e, dessa forma, receber nossas comunicações. E oportuno ressaltar, 
que o INFORMATIVO continuará á ser publicado normalmente. O serviço on-
line é apenas mais uma atenção da Diretoria da SEB para seus associados. 
Nosso próximo passo será a implantação da SEB HOME PAGE. Provavelmente, 
no primeiro INFORMATIVO de 1996 já estaremos anunciando esse novo 
endereço eletrônico da nossa Sociedade. 

Eng. Agr. Geraldo C.:,agaolo 
(1927-1995). Diplomado pela ESALQI 
USP (1949), em 4. lugar. Foi chefe da 
Secção de Entomologia Agrícola do 
Instituto Biológico e, posteriormente, 
chefe da Secção de Pragas das Plantas 
Industriais, até 1987. Suas contribuições 
mais importantes estão relacionadas 
com as pragas do algodoeiro. 

Adalton Raga e Dalva Gabriel 
Instituto Biológico 

Prof. Zilkar Cavalcante Maranhão 
(1913-1995). Foi Professor do 
Departamento de Entomologia da 
ESALQIUSF; até 1966, e também na 
UNESP campus de Botucatu 
(1966 a 1976). Em 1976, lecionou a 
disciplina Morfologia dos Insetos no 
Curso de Pós-Graduação em 
Entomologia da ESALQIUSP Publicou os 
livros Entomologia Geral (1976) e 
Morfologia Geral dos Insetos (1978). 

Gilberto C. de Baptista 
Esalq/USP 
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