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A Sociedade Brasileira de Química comemorou seus
25 anos em sua 25ª Reunião Anual, que mais do que
nunca foi plenamente exitosa. A excelente participação
de nossa Comunidade nesta reunião foi ponto de desta-
que, coroando os esforços realizados pela Comissão
Organizadora para que tivéssemos uma RA vivamente
comemorativa, sem distanciarmos de nosso referencial
acadêmico-científico. Considero completamente alcan-
çado este objetivo. Missão cumprida! É necessário e
prazeiroso sublinhar os mais profundos agradecimentos
à CO da 25ª RA-SBQ pelo excelente trabalho realizado,
parabenizando-a efusivamente.

Neste momento cumpre destacar nossa satisfação e
orgulho por termos presidido nossa SBQ na gestão
2000-2002, aliás sua 13ª Diretoria, tendo o privilégio de
viver seu jubileu à Presidência. Devo nesta oportunidade
registrar meus sinceros agradecimentos a todos os mem-
bros da Diretoria e Conselho, nesta gestão: Professores
Paulo Cezar Vieira, Luiz Carlos Dias, Nito Angelo
Debacher, Vanderlan da Silva Bolzani, Mara Elisa F.
Braibante, Oswaldo Luiz Alves, Jailson Bittencourt de
Andrade, Solange Cadore, Hans Viertler, Carlos Alberto
Filgueiras e Antonio Salvio Mangrich. Muito obrigado!
Ademais, cumpre-nos registrar nossos agradecimentos ao
valoroso trabalho realizado por nossos funcionários ao
longo desta jornada, sob a batuta eficiente de nossa Dire-
tora Executiva, Dirce M. F. Campos. Muito obrigado!

A SBQ é hoje a maior sociedade científica da Améri-
ca Latina. Esta realidade, que tanto nos orgulha, foi uma
árdua conquista, feita à base de trabalho de todas as Dire-
torias e todos os Conselhos ao longo das treze gestões e,
sobretudo, pela participação dos sócios ao longo destes
anos. Esta conquista, que nos alça ao patamar de lideran-
ça científica em nosso continente, aumenta nossa respon-
sabilidade enquanto organização não-governamental que
somos, exigindo que cumpramos nossa vocação, aproxi-
mando-nos, sempre mais, de nossas co-irmãs latino-ame-
ricanas. Nossas revistas atingiram nível destacado de res-
peitabilidade no cenário das publicações de sociedades
científicas, sobressaindo-se no panorama latino-america-
no com índices de impacto excelentes. Merecem, portan-

to, seus Editores, nossos profundos agradeci-
mentos. Muito obrigado!

Vinte e cinco anos de estrada representam
significativa bagagem! A experiência adquirida
ao longo destes anos nos deixa tranqüilos quan-
to aos outros muitos tantos que trilharemos, com
novas conquistas e contínua evolução, pois esta
é nossa vocação. As realizações feitas nesta gestão são
ainda vivas na memória de todos e representaram signifi-
cativo avanço, beneficiando nitidamente nossa comuni-
dade. Como o que foi já feito pertence ao passado, não
vale a pena ocuparmos o precioso tempo do leitor com
ele. Vale mais destacarmos o caminho próximo e as reali-
zações que precisam ser consolidadas. Neste sentido, en-
tendo que o fortalecimento das Edições-SBQ ocupam po-
sição de destaque, por permitir a ampliação de nossa li-
nha editorial nos diferenciando ainda mais, sobretudo pelo
impacto que, certamente, terá na formação de nossos
futuros químicos que poderão aprender química com “nos-
so sotaque”! Portanto, a principal linha editorial de
nossas Edições-SBQ deve ser promover a edição de li-
vros de nossos autores, no vernáculo! A maturidade cien-
tífica que a comunidade da SBQ atingiu ao longo destes
anos, exige isso. Outras iniciativas compreendem nossa
“internacionalização” que deve merecer especial atenção
pois, no planeta globalizado em que vivemos nossos dias,
o convívio com outras sociedades científicas, nacionais
ou não, nos permitirá melhor responder ao desafio da inter-
disciplinaridade que a Ciência contemporânea observa.

Ao fim da gestão 2000-2002, a primeira do novo sé-
culo 21, a dos 25 anos da SBQ e a 13ª de nossa história,
nos cabe concluir este Editorial comemorativo manifes-
tando nossa convicção que acumularemos realizações
no porvir, desde esta próxima Diretoria & Conselho, a
quem desejo sorte e sucesso, mesmo sabendo que este
último é uma certeza antecipada!

Eliezer J. Barreiro
Presidente da SBQ
Gestão 2000-2002


