Palavra do Presidente
Presidir a ABQ:
Uma Responsabilidade Centenária
Prof. Dr. Jorge Cardoso Messeder

Ao leitor(a), que agora se prepara para ler essas poucas linhas,
deixo uma reflexão:

As pessoas felizes lembram
o passado com gratidão,
alegram-se com o presente e
encaram o futuro sem medo.
(Epicuro de Samos, 341 a.C. - 271 a.C.).
E por falar em passado, durante a minha formação acadêmica, no final dos
anos 1990, tive a oportunidade de conhecer a Associação Brasileira de Química
(ABQ), nas realizações dos seus inúmeros eventos. E nesses momentos
científicos eu ficava impressionado com a fala dos seus dirigentes, tanto na
abertura dos eventos, como nas plenárias, tendo em vista a responsabilidade de
conduzir tão importante organização cientifica brasileira. Nunca poderia imaginar
que um dia essa função cairia em minhas mãos. E olha eu aqui... Presidente da
ABQ no biênio 2021-2023! Por isso, me sinto feliz!
Assumi uma presidência em meio à pandemia causada pelo coronavírus
SARS-CoV-2. Tínhamos que nos proteger, com reuniões, encontros e eventos
virtuais, e tudo o mais que nos foi colocado como novidade para o enfrentamento
ao vírus. Foi complicado... Mas conseguimos chegar até aqui. Em novembro de
2021 tive essa responsabilidade, que a designo como “responsabilidade
centenária”. Centenária, pois tenho que zelar por toda a história traçada pela ABQ
nesses 100 anos, organizar o seu presente, e permitir que o futuro possa ser
conduzido por outras gestões.
Falar da história da ABQ seria uma atitude na qual eu cometeria muitas
falhas, pois com uma existência de cem anos, com inúmeras contribuições
científicas para a sociedade brasileira, muitos fatos seriam esquecidos.
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Por isso, resguardo-me em
relatar o que tenho vivido nesse
primeiro ano de mandato, e expor o
que, por certo, viverei no próximo
ano.
Como relato de um presente,
vale apresentar o que a ABQ reservou
para o próximo mês de novembro,
que é a realização do 35º Congresso
Latino-Americano de Química
(CLAQ), juntamente com o 61º
Congresso Brasileiro de Química
(CBQ). Esses eventos estão
organizados com uma programação
científica de extrema qualidade. E a
organização de um CBQ é uma
atividade que permeia a atuação de
um presidente, e como citei, fico
honrado com a minha participação no
cenário histórico do presente
momento da ABQ.
Cabe também relatar que, por
organizar o 35º CLAQ, passarei a
exercer, a partir de novembro, o cargo
de Presidente da Federação LatinoAmericana das Associações
Químicas (FLAQ), com mandato de 2022 a 2024. Tal função é inédita para um(a)
presidente da ABQ; além disso, haverá concomitância entre as duas presidências
no período de novembro de 2022 a novembro de 2023.
Acredito que a alcunha que dei para minha responsabilidade não foi à toa...
Na epígrafe deste texto, evoquei o filósofo grego Epicuro, ao escrever que
“pessoas felizes encaram o futuro sem medo”. E todos nós, dirigentes da ABQ,
nos sentimos felizes com o futuro que nos espera, pois sabemos que, por mais
que os problemas surjam, a responsabilidade da ABQ continuará, que é permitir
que a Química seja discutida em vários cenários nacionais e internacionais. E é
sem medo, que a ABQ já pensa nos seus próximos 100 anos!
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