ELEIÇÃO PARA NOVA DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS
SBPM – 2019 A 2022
A atual Diretoria da SBPM deverá ser estatutariamente substituída em Janeiro de 2019!
Esta circular tem o objetivo de ABRIR INSCRIÇÃO para Chapas completas de
Presidente – Vice-Presidente - Secretário e Tesoureiro
Vinte anos atrás, em 17 de outubro de 1998, a Assembléia Geral do XV Simpósio de Plantas
Medicinais (SPMB), em Águas de Lindóia-SP, aprovou a criação da SOCIEDADE BRASILEIRA DE
PLANTAS MEDICINAIS (SBPM) ‘para possibilitar, facilitar e estimular o aprimoramento
cientifico e tecnológico na área de Plantas Medicinais’. A proposta, encaminhada pelo Prof.
Roberto Soares de Moura (Farmacologia da UFRJ), foi muito bem acolhida, discutida com
emoção e aprovada com entusiasmo, mesmo após discutir-se que a nova sociedade reuniria
pesquisadores vinculados prioritariamente a Sociedades afins mais antigas e com objetivos
semelhantes.
O entusiasmo, porém, refletia o sucesso da integração entre agrônomos, botânicos,
farmacognostas, farmacologistas, fitoterapeutas e químicos, na avaliação de plantas
medicinais. Mais que isso, o momento era propício para ser criado um ‘agregador de áreas’
substituto do Programa CEME, abrupta e recentemente extinto. Tanto era o entusiasmo, que
as abstenções e votos desfavoráveis a nova Sociedade não chegaram a uma dezena silenciosa.
A Ata de Fundação da SOCIEDADE BRASILEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS (SBPM) foi endossada
com mais de 400 assinaturas de futuros sócios fundadores. No momento seguinte, houve
indicação unanime da Mesa Diretora da AG para compor a Diretoria pró-tempore da SBPM
com as incumbências de elaborar o Estatuto, obter o CNPJ e cumprir com as exigências legais
para registrar a SBPM como Sociedade Científica Brasileira Sem Fins Lucrativos. A SBPM foi
registrada em 14 de maio de 1999 e desde então, cinco Diretorias eleitas revezaram na
administração da SBPM, quer apoiando a organização dos SPMB bianuais (9/10), quer
incentivando Cursos de Plantas Medicinais inseridos anualmente na programação das 17
Reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) por todo o pais.
Finalmente, em 2012, a SBPM foi oficialmente credenciada como Sociedade Científica Afiliada
à SBPC, conquistando o direito de um endereço permanente entre as demais Sociedades
Científicas congêneres também afiliadas à SBPC. Em 2012, a SBPM incorporou a Revista
Brasileira de Plantas Medicinais, com muito sucesso inicial, e alguns revezes sérios nos últimos
4 anos, que precisam ser corrigidos.
Nos últimos 10 anos a SBPM enfrentou as dificuldades econômicas que atingiram também
outras sociedades científicas brasileiras: o fomento oficial foi reduzido, o número de sócios
diminuiu. Na prática, a SBPM envelheceu, os antigos colaboradores dispersaram! É hora,
portanto, de novos líderes assumirem posições na SBPM.
Bem-vindos novos administradores, jovens com idéias novas, mentes progressistas e
reformadoras! Inscrevam-se para a Diretoria da Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais!
NORMAS
- A Diretoria da SBPM será constituída por Presidente, Vice-presidente, Secretário e Tesoureiro
- A inscrição será de chapas completas listando os Nomes, Títulos e Cargos a que concorrem.
- A eleição será por voto direto e secreto, por via postal ou, se possível, por correio eletrônico.
- As informações serão veiculadas na Página eletrônica da SBPM (sbpmed.org.br) inclusive as
chapas inscritas e os sócios aptos a votar (efetivos quites). A sociedade tem um número grande
de sócios inadimplentes e para votar ou ser eleito é necessário que os sócios regularizem sua
situação perante a SBPM efetuando o pagamento, através de depósito bancário identificado,
da anuidade de 2017 - 2018.

Por isso, solicitamos que todos atualizem a anuidade de 2017-2018 (valor da anuidade R$
150,00), além de seus endereços eletrônicos e telefones. O comprovante do pagamento da
anuidade deve ser enviado para o e-mail: atendimento@sbpmed.org.br.
As transferências devem ser efetuadas para a conta abaixo:
Banco do Brasil – agencia 1898-8 – conta corrente 9466-8
- Inscrição de Chapas: de 01 de dezembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019.
- Eleição: de 04 a 15 de fevereiro de 2019, por via postal, ou correio eletrônico.
- Apuração/Divulgação do resultado: dia 22 de fevereiro de 2019.
- A posse imediata da nova diretoria será à conveniência das partes.
Notas:
 A movimentação dos recursos da SBPM no Banco do Brasil é digital obrigatória, com dupla assinatura
digital de Presidente e Tesoureiro. Por esta razão é recomendável que os dois estejam na mesma
cidade.
 O Editor da Revista Brasileira de Plantas Medicinais será indicado pelo Presidente em exercício.

