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uito trabalho
e dedicação
envolveram cada ação
da diretoria da SBCTA
nesse primeiro ano de
gestão, gerando frutos
inquestionáveis que, com
certeza, se refletiram em
um crescente prestígio e
reconhecimento de nossa
Sociedade, em todas as
esferas de atuação.
A SBCTA considera
que viveu um ano de pleno êxito,
realizações e fortalecimento, tendo
cumprido seu papel de agente
agregador e difusor de conhecimentos.
Nem mesmo a crise mundial
conseguiu abater o desenvolvimento
da entidade, que driblou os impactos
da recessão internacional e seguiu seu
compromisso de ser um referencial
de divulgação de conhecimento no
setor de alimentos do País. A SBCTA
superou o momento de desafios
no cenário econômico, refletindo
o quão estruturados estão seus
alicerces de tradição e respeitabilidade
e a excelente sintonia com seus
associados.
A conexão com organismos
internacionais foi marcante no ano de
2009. A forte aproximação da nossa
entidade com IUFoST e ALACCTA, já
tecendo preparativos para nosso
esperado Congresso Mundial de 2012,
deverá projetar expressivamente
o nome do Brasil em todas as
comunidades científicas mundiais
abrangidas por essas entidades.
O fortalecimento da SBCTA pelo
Brasil afora foi também expressivo e
ganhou importante alento, graças ao
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incansável trabalho e
dedicação de muitos
sócios e diretores.
Merecem destaque num
primeiro momento, os
grupos emergentes,
através da revitalização
das Secretarias da Bahia,
Sergipe e Distrito Federal,
a cujos responsáveis
exteriorizo publicamente
meu reconhecimento e
sinceros agradecimentos.
Contando atualmente com
uma gestão dinâmica e eficiente, a
Secretaria da Bahia, sob a liderança
da Professora Eliete Bispo, promoveu
com sucesso o I Simpósio de Ciência
e Tecnologia de Alimentos realizado
em Salvador, em maio de 2009. O
evento foi um marco preliminar para
o principal evento da SBCTA dessa
gestão - o XXII CBCTA , também
previsto para realização na capital
baiana, em novembro de 2010 - com
preparativos em estágio bastante
avançado, graças a uma equipe
integrada e responsável, com forte
apoio da sede.
O Estado de Sergipe também
ganhou evidência em 2009. Devido à
revitalização de sua secretaria, agora
sob a liderança da Professora Maria
Lucia Nunes, e com o imprescindível
apoio e experiência do diretor da
SBCTA, o Professor Narendra Narain,
a entidade se apresenta com uma
ativa participação na promoção do
II Simpósio de Ciência e Tecnologia
de Alimentos e I Congresso de Frutas
Tropicais, programado para abril de
2010, já com a pretensão de ser um
evento pioneiro e audacioso para a

realidade do Estado. O evento a ser
realizado no centro de Convenções
de Aracaju será abrilhantado por
renomados palestrantes nacionais e
internacionais.
Recém nomeada como secretária
executiva da SBCTA-DF, a Dra. Tânia
D’Agostini, expressa jovial e brilhante
alento a essa área geográfica tão
estratégica do nosso País e já
mostrou todo o seu potencial de
trabalho, na impecável realização
do evento acontecido em 12
de maio para a inauguração do
imponente auditório da EMBRAPA
CENARGEN em Brasília, ligando a
SBCTA à valorização dos frutos do
Cerrado. Ainda inovando em Brasília,
a Secretaria do DF se prepara para
realizar em 2010 um evento em
conjunto com a área de gastronomia,
atenta à ascensão e importância
desse setor, um novo e potencial alvo
das atenções da SBCTA .
Num estágio mais embrionário,
mas de grande potencial, contando
com o interesse e apoio de seus
parceiros locais, está a secretaria da
Paraíba. Recém reativada por sua
secretária executiva, a Professora Marta
Madruga, e com o apoio do Diretor, o
Professor Ricardo Targino Moreira, já
conseguiu autorização e um espaço
físico localizado na UFPB para uma
futura e promissora inauguração de
sua sede.
Outra regional que se destacou foi
a secretaria da SBCTA de Pernambuco,
por estabelecer um forte elo da
pós-graduação na UFRPE com
as atividades locais da entidade,
através de encontros científicos.
Importante e vital para a SBCTA foi
www.revista-fi.com

também a participação da secretaria
do Amazonas na 61° Reunião da
SBPC, acontecida em julho em
Manaus. A presença da experiente
entidade, contando com os valiosos
conhecimentos técnicos sobre
pescado do secretário executivo da
SBCTA-AM , o Dr. Rogério de Jesus,
foram essenciais para o absoluto
sucesso de público e crítica no curso
sobre Qualidade de Pescado.
A SBCTA sede também vem
enviando esforços no sentido de
manter seu compromisso estatutário
com as regionais , priorizando a
atualização dos repasses devidos
já nesse primeiro ano de gestão,
expressando assim seu apoio, respeito
e reconhecimento ao trabalho
bem sucedido e consolidado que
sempre realizaram. Em termos de
regionais da SBCTA, há de se destacar
o impecável trabalho realizado pela
professora Cheila Mothé, já em sua
segunda gestão à frente da Regional
RJ, tendo como marco a realização
de eventos comemorativos do Dia
Mundial da Alimentação e da fantástica
inauguração da sede da Regional RJ,
com reconhecimento ao importante
apoio do decano do Centro de
Tecnologia da UFRJ, Walter Issamu
Suemitsu.
Nosso tributo também à Dra. Sônia
Stertz, diretora da Regional Paraná,
que promoveu durante 2009 inúmeros
cursos e eventos direcionados a
públicos específicos, explorando
o potencial do Estado e dando
visibilidade ao nome e ações da SBCTA
em todo o Estado do Paraná.
Nossos parabéns ao diretor da
Regional Rio Grande do Sul, Professor
Julio Nitzche, que com sua visão
pioneira e estratégica consolidou
importante parceria com a Secretaria
da SBCTA de Santa Catarina, contando
www.revista-fi.com

com a importante contribuição e
experiência da Professora Roseane Fett
na realização do já tradicional SSA em
Florianópolis, em sua terceira edição
prevista para 2010.
Há de se destacar a grande
importância e demanda da revista da
SBCTA a nível nacional e internacional,
com importantes mudanças previstas
para 2010 , coordenadas pela dedicada
Diretora de Publicações, a Professora
Suzana Lannes.
Também merece menção honrosa
o crescente interesse do setor privado
pelas atividades da SBCTA, fruto da
colaboração de nosso diretor Valdecir
Luccas e Maria Inês S. Maciel ; o
impecável controle e planejamento
financeiro da SBCTA feito pelo Diretor

José Ricardo Gonçalves, já com
experiência de três gestões na função,
além da atuação do diretor Paulo
Roberto Tavares na concretização
de cursos em eventos da SBCTA
durante 2009 e os previstos para
2010. Agradecemos também a pronta
colaboração e representação dos três
vice-presidentes e dos conselheiros,
além do auxílio de associados.
Reforçamos aqui o desejo de
manter aberto o canal do diálogo e da
inovação com seus associados, órgãos
governamentais e sociedade em
geral para continuar cumprindo com
destaque sua nobre função.
Jane Menegaldo
Presidente da SBCTA

EVENTOS DA SBCTA PARA
O 1º SEMESTRE DE 2010
II Simpósio em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Congresso do Instituto Nacional de Frutas Tropicais
Centro de Convenções de Aracajú
18 a 22 de abril de 2010
SBCTA Regional Sergipe
Contato: Maria Lúcia Nunes
Segurança Alimentar e Qualidade de Vida
Auditório do Cenargen – Brasília
30 de junho a 02 de julho de 2010
O evento estará aberto à submissão de trabalhos científicos
Contato: Tania Agostini Costa
2º Simpósio de Segurança Alimentar
31 de maio a 02 de junho de 2010
Florianópolis/SC
Tel.: (51) 3308-6058
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Joris van Wijk e Cassiano Facchinetti,
executivos da UBM - empresa organizadora da
FISA no Brasil, Jane Menegaldo, presidente da
SBCTA, Gláucia Maria Pastore, vice-presidente
da SBCTA, e José Ricardo Gonçalves, diretor
financeiro da SBCTA.

PREPARATIVOS
PARA O
CONGRESSO
MUNDIAL
A SBCTA e a UBM se reuniram em
03 de fevereiro visando estabelecer
parcerias para o XVI Congresso Mundial
de Ciência e Tecnologia de Alimentos,
que tem data marcada para acontecer
em agosto de 2012, em Salvador.
A UBM é uma empresa com
grande experiência em realização
de feiras, sendo responsável pela
realização das feiras Food Ingredients
em diversos locais do mundo.
Essa já é a terceira reunião visando
a concretização desse evento mundial
do IUFoST, pioneiro no Brasil.

EVENTO
PIONEIRO
Atenta ao crescimento do setor
de gastronomia, a SBCTA, através de
sua secretaria do Distrito Federal,
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pretende realizar um evento pioneiro,
em conjunto com a Universidade
de Brasília, para abordar assuntos de
interesse das duas áreas.
Assim, será realizado de 11 a 13
de agosto de 2010 o 3º Congresso
Brasileiro de Gastronomia e o 1º
Simpósio Regional de Ciência e
Tecnologia de Alimentos - Alimentos,
da alquimia à ciência.
O evento será realizado no
auditório da Embrapa (Sede), em
Brasília, DF.

3o SIMPÓSIO DE
SEGURANÇA
ALIMENTAR
Nesta terceira edição do Simpósio
de Segurança Alimentar (SSA3),
a SBCTA-RS rompe as fronteiras
estaduais e junta-se à Secretaria
da SBCTA de Santa Catarina na
proposta de preencher uma lacuna
na área da segurança alimentar e
nutricional sustentável. Propõe a
discussão do tema contemplando
seus três eixos: Acesso, Educação e
Qualidade, considerados inseparáveis e
complementares.
Com esta proposta única de
interdisciplinaridade, o Simpósio
pretende congregar tanto os
profissionais das empresas,
universidades e centros de pesquisa
envolvidos diretamente com a ciência
e tecnologia de alimentos, como
antropólogos, sociólogos, educadores,
comunicadores e todos os profissionais
interessados com a questão da
segurança alimentar. Desta maneira,
busca-se novamente proporcionar um
debate extremamente rico e instigante,
abrangendo o assunto em toda sua

diversidade e pluralidade.
Nesta edição, o apelo turístico
da ilha de Florianópolis foi o fator
decisivo para a escolha do local, aliado
à inovação e respeito às culturas
locais características da região. O
período de 31 de maio a 02 de
junho foi selecionado especialmente
para permitir que os participantes
prolonguem sua estadia, aproveitando
o feriado para usufruir de todas as
belezas da “Ilha Mágica”.
De acordo com o propósito
do SSA, a Comissão Organizadora
reafirma o objetivo de promover o
debate de temas atuais e, porque não
dizer, polêmicos, ligados à segurança
alimentar, tendo o cuidado de oferecer
sempre distintas visões, não com
o intuito de fomentar confrontos,
mas de oferecer oportunidades
de conhecer o “outro lado” de uma
mesma moeda, para juntos construir
um entendimento mútuo sobre
esta questão tão relevante para o
desenvolvimento da nação.

Encerrou-se no último dia 12
de fevereiro o prazo para envio
de trabalhos. Foram recebidos
224 trabalhos, que estão sendo
encaminhados para a Comissão
Científica, para avaliação.
Agradecemos a todos os
que enviaram trabalhos pelo
interesse em participar do SSA3 e
relembramos que a listagem dos
trabalhos aceitos será publicada no
site do evento até dia 16 de março.

Para maiores informações:
tania@cenargen.embrapa.br
www.revista-fi.com

