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Caros colegas,

Este ano iniciamos, com muita alegria, os trabalhos

relativos à 30ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira

de Química, por se tratar de uma data festiva para a So-

ciedade. A reunião ocorrerá em Águas de Lindóia - SP,

no período de 31 de maio a 3 de junho de 2007 e terá

como tema central “SBQ 30 anos”. A escolha deste tema

tem como objetivo ampliar a proposta de reflexões so-

bre as ações da Sociedade e suas perspectivas e, tam-

bém, reforçar a idéia de um encontro com algumas ca-

racterísticas comemorativas para festejar os 30 anos da

SBQ. A conferência de abertura será proferida pelo Prof.

Dr. Jailson Bittencourt de Andrade (IQ-UFBA), ex-Pre-

sidente e atual Conselheiro da SBQ. Este ano foram sub-

metidos cerca 2300 resumos que após avaliação tiveram

um índice de recusa de aproximadamente 10%. Tais tra-

balhos serão apresentados na forma de painéis e alguns

foram selecionados para apresentação oral em sessões

coordenadas específicas. Visando aumentar o período de

exposição dos trabalhos, a Comissão Organizadora de-

cidiu que a apresentação dos painéis de números pares e

ímpares será feita no mesmo horário, já que o espaço de

que dispomos permite a apresentação de todos, simulta-

neamente. Os inscritos receberão um CD contendo os

resumos expandidos, aceitos para apresentação na

30ªRASBQ. Foram programadas 9 conferências plená-

rias, sendo 4 proferidas por pesquisadores estrangeiros.

Além disso, teremos a participação de outros 20 pesqui-

sadores do exterior proferindo palestras ou apresentan-

do painéis. As sessões coordenadas ocorrerão nos dias 1

e 3 e haverá dois simpósios no dia 2.

Dentro das comemorações e visando abrir novas pers-

pectivas para nossos pesquisadores, serão realizadas duas

ações para a internacionalização da SBQ. Um simpósio

em parceria com a Royal Society of Chemistry,

objetivando ampliar a colaboração científica entre os pes-

quisadores do Brasil e do Reino Unido. Esse

evento terá como tema “Chemistry and

innovation—from spin-out to market” e conta-

rá com a presença de dois pesquisadores, dois

palestrantes do setor produtivo e com a coorde-

nação do Presidente da RSC. Teremos também

um workshop conjunto com a American

Chemical Society e EMBRAPA abordando a temática

“Biomass Conversion to Biofuels, Biomaterials, and

Chemicals”. Esse evento, além da presença de pesquisa-

dores da área contatará com a presença do Sub-Secretário

da Agricultura dos Estados Unidos. Além da programa-

ção científica e política, este workshop premiará o me-

lhor painel, dando suporte financeiro para que o apresen-

tador e seu supervisor possam participar da próxima reu-

nião da ACS.

Na parte social, além dos coquetéis de abertura e en-

cerramento, haverá uma cerimônia de homenagem aos

associados fundadores, que se mantiveram fiéis à SBQ

desde sua criação e aos associados que tiveram forte

envolvimento com a estrutura da SBQ, contribuindo para

seu crescimento e fortalecimento. Antes desta premiação

teremos um recital de cravo. No sábado ocorrerá o baile

de aniversário, que permitirá maior congraçamento en-

tre os participantes da Reunião Anual. As atividades fo-

ram programadas pensando em proporcionar uma reu-

nião de excelente qualidade, com conforto e descon-

tração. A Comissão Organizadora da 30ª RASBQ estará

em Águas de Lindóia e não medirá esforços para que

este seja mais um ótimo evento. Contamos com a parti-

cipação efetiva de todos!

Até Águas de Lindóia,

Norberto Peporine Lopes

Secretário Geral SBQ
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