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inegavelmente

de

comunicação

fundamental

para

é
a

Limnologia,

internacionalização, ampliando o poder de

completa 34 anos de existência. À primeira

reunião de grupos afins, veiculação de

vista, parece pouco tempo, mas durante esse

pesquisas, trocas de informações, ignorando

período mudanças globais ocorreram em

fronteiras geográficas. Porém, todos os meios

ritmo vertiginoso, refletindo também em

altamente utilizados de comunicação e

organizações como as sociedades científicas.

consultas,

Iniciamos as atividades da nossa associação

Researchgate, para citar apenas os exemplos

em época em que a comunicação era lenta e

mais

um dos principais papéis da sociedade era

sustentação

reunir

onerosas.

os

grupos

científicos

afins,

promovendo seu encontro e organizando suas
discussões. Com o tempo, passamos para
uma fase em que notícias espalham-se
velozmente

e
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em

grupos

redes

organizam-se

virtuais.

Como

aproveitar as vantagens da facilidade de
comunicação?
associação

Como
em

um

situar

a

contexto

nossa
de

transformações irreversíveis? As sociedades
científicas perderam seu papel congregador
de pessoas com interesses em comum,
considerando
universais?
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Traçando um paralelo, a sociedade
científica conserva ainda o papel de núcleo
agregador das atividades de pessoas voltadas
para objetivos comuns. Esse papel das
sociedades científicas não foi perdido em
meio ao impulso tecnológico inovador das
últimas

décadas,

tecnologias

e

pois

incorporou

mantém-se

como

tais
centro

organizador em muitas atividades humanas.
A Associação Brasileira de Limnologia
pretende

continuar

sendo

esse

núcleo

aglutinador de atividades e comunicação no
campo

da

Limnologia,

conectado

às

M. S. Arcifa
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ferramentas atuais existentes. Para o sucesso

organização dos dados, mas para indicar

da continuidade de suas atividades ela

lacunas a serem preenchidas. Essa é uma

depende

não

tarefa muito ambiciosa que poderá ter seu

somente como indivíduos isolados, mas como

embrião nessa gestão, mas cremos será

uma rede de pessoas que almeja ampliar a

estendida às próximas gestões. Simpósios

integração de seus membros e o alcance de

temáticos, de menores dimensões que os

seus objetivos em relação à sociedade.

congressos de Limnologia, são iniciativas de

também

dos

associados,

A diretoria atual, que assumiu em
meados de setembro de 2015, continuará com
atividades iniciadas em gestões anteriores,
tais como apoio à publicação da Acta
Limnologica Brasiliensia, representação no
Comitê

Nacional

de

Zonas

Úmidas,

grande importância como estratégia para
discussão e integração de grupos de pesquisa
e deverão ter o nosso apoio. Continuaremos
com políticas de adesão ou de sugestão de
manifestações pertinentes a respeito de
eventos que gerem impactos ambientais.

cooperação com associações Iberoamericanas

Em nome da diretoria, conclamo os

de Limnologia, cujo primeiro congresso

associados que incentivem seus pares a aderir

conjunto ocorrerá em 2016 no Chile, apoio ao

à Associação Brasileira de Limnologia, bem

XVI Congresso Brasileiro de Limnologia, no

como utilizar seus canais de comunicação

Rio de Janeiro em 2017, continuidade de

para

Cooperação

facebook

Técnica

com

o

IBAMA.

sugestões

(www.ablimno.org.br

Associação

Atividades propostas no XV CBL que

Limnologia).

Desejamos

deverão ser implantadas: formação de comitê

associados

sobre efeitos das Mudanças Climáticas em

empreendimentos

ecossistemas aquáticos, vinculado ao Painel

renovado pela Limnologia.
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sempre

Brasileiro de Mudanças Climáticas, projeto
Rios Pristinos do Brasil, ingresso como
amicus curiae da ADI 4902, relacionada ao

Saudações
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limnológica brasileira, faz-se necessário,
também, incentivar a publicação de sínteses e
revisões,

não

somente

para

fins

e

de
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