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Em agosto de 2013, tomou posse a
nova diretoria da International Society of
Limnology (SIL) durante o 32o Congresso em
Budapeste. Foram eleitos Yves Prairie,
Presidente; Tamar Zohary, SecretáriaTesoureira Geral; Vera Huszar, Vice
Presidente para o Committee for Regions and
Meetings (anteriormente Committee for
Limnology in Developing Countries); David
Livingstone e Sally MacIntyre, Vice
Presidentes Executivos. Essa nova diretoria
reconhece o papel fundamental da SIL como
a voz mais relevante sobre temas da
Limnologia no mundo e reconhece também,
que uma voz mais unida com as associações
científicas em Limnologia dos diferentes
países sobre o cenário global pode gerar
resultados positivos para o progresso da
disciplina.
Além da continuidade das diversas
atividades da SIL, novas ações estão sendo
implantadas, visando à modernização da
sociedade e dos serviços prestados a seus
sócios. Dentre elas destacam-se:
1) O estabelecimento de um período
experimental de congressos mais freqüentes,
passando de trianuais para bianuais. Assim, o
33º Congresso se realizará em 2016, em
Torino, Italia e o 34o em 2018 na China.
2) Desde 2011, os Anais dos Congressos da
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SIL (Verhandlungen) foram encerrados,
dando lugar ao periódico Inland Waters
(ISSN 2044-205X, online; 2044-2041,
impresso) editado pelo Prof. John R Jones e
publicado pela Freshwater Biological
Association
(https://www.fba.org.uk/journals/index.php/I
W). Embora jovem, o periódico já tem fator
de impacto no ISI de 1,432. A publicação de
artigos é gratuita até sete páginas e sócios
pagam um valor diferenciado por páginas
extras. Há planos para que os antigos Anais
dos
Congressos
da
SIL
sejam
disponibilizados em PDF a seus sócios.
3) Encontros temáticos e regionais são
incentivados,
visando
um
programa
educacional em Limnologia mais robusto a
ser desenvolvido onde seja mais necessário.
Em julho de 2014, ocorreu na Estação
Ecologica do Seridó, no Rio Grande do Norte
o curso Metabolism of inland waters:
feedbacks between climate change and
aquatic greenhouse gas balance, ministrado
por Sarian Kosten da Radboud University
Nijmegen, Holanda com a colaboração de
colegas brasileiros da UFRN, UFJF e UFRJ.
Um total de 20 estudantes de todo o Brasil e
da Argentina participaram do curso que
ocorreu no âmbito do projeto de cooperação
internacional
CAPES,
Brasil/NUFFIC,
Holanda, sob os auspícios da SIL.
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4) Por fim e não menos importante, com o
objetivo de ampliar o quadro de sócios
incorporando estudantes e jovens cientistas,
ocorreram mudanças substanciais no valor da
anuidade.
Sócios
de
países
em
desenvolvimento e pós-doutorandos pagam
50% (US$ 46,80) da anuidade plena (US$
93,60) e estudantes de graduação e pósgraduação pagam anuidade tão somente de
US$ 5,00. Pagamento pode ser feito pela
página
da
SIL
(http://www.limnology.org/payments.shtml).

20

Assim, encorajamos a todos os colegas
e estudantes limnológos a se tornarem sócios
da International Society of Limnology, que se
dedica e continuará se dedicando cada vez
mais a oferecer um retorno substancial a seus
associados.
Informo também que em 2014
procedemos à eleição do representante
brasileiro na SIL, tendo sido eleito o colega
Sidinei Magela Thomaz da Universidade
Estadual
de
Maringá
(http://www.limnology.org/membership.shtm
l).
Saudações limnológicas,
Vera Huszar
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