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Como Diretor (Secretário-Geral), que contribuição você espera dar à SBQ?  

É uma honra para qualquer associado da Sociedade Brasileira de Química poder concorrer a 
algum cargo na equipe de Diretoria e Conselho da maior sociedade de Química da América do 
Sul. Venho militando na SBQ nos últimos anos em alguns cargos importantes como Vice-
secretário da Regional do Rio de Janeiro (2010-2012), Secretário Regional do Rio de Janeiro 
(2010-2014) e, atualmente como membro da Diretoria e Conselho, no cargo de Tesoureiro 
Adjunto desta sociedade (2016-2018). Além disso, atuo como Editor-chefe da Revista Virtual de 
Química. Sinceramente, sinto-me um privilegiado com tudo isso pois, neste sentido, tenho a 
oportunidade de contribuir para a comunidade química brasileira ajudando-a a se fortalecer 
cada vez mais.  

Com isso, como secretário geral, pretendo ajudar a dar continuidade as políticas que estão em 
desenvolvimento pela atual Diretoria, atuando em conjunto com os membros da Diretoria e 
Conselho e seu presidente, objetivando sempre manter organizada e sadia a estrutura físico-
financeira da sociedade. 

Para que este pleito tenha representatividade junto à comunidade precisamos de participação 
de todos os associados e para que qualquer Diretoria tenha sucesso também precisamos da 
participação de todos dentro das suas áreas específicas.  

Conclamo os colegas associados que participem desse pleito. 


