SOCIEDADE BRASILEIRA DE AGROMETEOROLOGIA - SBAgro
1ª CIRCULAR
Serra Talhada, 31 de maio de 2018.
Em 16 de agosto de 2017 ocorreu, durante a Assembleia Geral da SBAgro,
realizada no XX Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, no Complexo
Multieventos da UNIVASF em Juazeiro - BA, a eleição da nova Diretoria da SBAgro
para a gestão 2017-2019. Em seu discurso de apresentação de chapa, o Prof. Thieres
George Freire da Silva enfatizou a necessidade de continuidade dos trabalhos já
realizados pela Diretoria anterior, bem como o incentivo à adesão de novos membros. A
chapa apresentada foi aclamada pelos membros da SBAgro, e a nova diretoria é
composta por:
Presidente: Thieres George Freire da Silva, UFRPE
Vice-presidente: Dr. Bernardo Barbosa Silva, UFCG
Secretária Geral: Dra. Werônica Meira de Souza, UFRPE/UAG
Segunda Secretária: Magna Soelma Beserra de Moura, Embrapa Semiárido
Tesoureira: Dra. Luciana Sandra Bastos de Souza, UFRPE/UAST
Segundo Tesoureiro: Dr. Orivaldo Bruninni, FUNDAG
Em nome do Presidente da SBAgro, a diretoria vem agradecer a confiança
depositada, e ao mesmo tempo, externar que assume esta gestão com o compromisso de
aproximar a SBAgro de todos os Agrometeorologistas do Brasil.
A seguir são apresentadas as principais ações realizadas por essa gestão.
(a) Ações realizadas desde a posse
As primeiras atividades da nova diretoria se concentraram na transferência de
documentos e da conta bancária da SBAgro para Serra Talhada, PE. Devido as
exigências do banco no que concerne à transferência de conta bancária pessoa
jurídica, a atual diretoria enfrentou dificuldades para dar início às suas atividades,
visto que as informações bancárias são essenciais para ações como pagamento de
anuidade dos sócios, implementação do site, dentre outros. Além disso, foram
realizados contatos e reuniões virtuais para a definição do local de realização do
próximo CBAGRO; criação da Reunião Agrometeorológica do Brasil - RBA;
desenvolvimento do novo site da SBAgro; criação de novas redes sociais da
SBAGRO; inserção da Agrometeoros na Plataforma Sucupira da CAPES; e
incentivo à submissão de artigos na revista Agrometeoros.
(b) Lançamento do Novo site da SBAgro
Desde o último dia 15 de maio de 2018 foi lançado o novo site da SBAgro.
O acesso pode ser feito pelo link: http://www.sbagro.org.br/new
Naveguem para conhecer as novidades!
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Nesta versão há:
 Nova interface de página, mais atrativa, informativa e leve;
 Maior interação com sócios, incluindo possibilidade de votação online,
realização de minicursos, publicação de informações científicas, divulgação de
grupos, fotos, etc.;
 Sistema de filiação exclusivo e simplificado, com emissão online de
comprovantes;
 Mais informações, ferramentas e conteúdo para os visitantes;
 Divulgação de eventos científicos promovidos ou apoiados pela SBAgro
(inscrições, submissões, trâmites de correção de trabalhos, certificados, etc.);
 Autonomia para as diretorias atual e futuras realizarem a gestão do site,
sem custos fixos para a SBAgro.
(c) Criação de Novas Redes Sociais da SBAgro
A SBAgro já possuía, desde as suas gestões 2013-2015 e 2015-2017, o seu perfil e
página no Facebook (https://www.facebook.com/SecretarioSBAgro e
https://www.facebook.com/SBAGROficial/). O gerenciamento das mesmas já se
encontra com a atual gestão, que deu início a atualização de informações no próprio
Facebook, e criou perfis em outras redes sociais, como:
-Twitter:
https://twitter.com/SBAGRO_Oficial
-Flickr:
https://www.flickr.com/photos/164838864@N04
-Instagram:
https://www.instagram.com/sbagro_oficial
-Fale com o presidente pelo WhatsApp:
tel:+558799931-2918
(d) Próximo Evento da SBAgro: RAB - Reunião Agrometeorológica do Brasil
A Reunião Agrometeorológica do Brasil (RAB) é uma proposta da SBAgro com o
objetivo de aumentar a integração entre Agrometeorologistas do Brasil e os
membros da SBAgro, contribuindo para seu fortalecimento. A proposta é que este
evento ocorra sem periodicidade definida, mas, quando houver necessidade por
meio de demanda da diretoria ou a convite de grupos ligados à SBAgro.
A RAB poderão ocorrer em anos intercalados ao Congresso Brasileiro de
Agrometeorologia (CBAgro), e em consonância com outros eventos.
No ano de 2018, há a intenção de que 1ª RAB ocorra durante o XX CBMET
(Congresso Brasileiro de Meteorologia), no período de 27 a 30 de novembro, em
Maceió-AL.
Maiores informações serão divulgadas em breve.
Antecipadamente, a Diretoria da SBAgro convida os membros à participarem.
Sua participação é muito importante! Até lá!
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(e) CBAgro 2019
Uma das primeiras metas atribuídas à nova diretoria da SBAgro foi definir o local
do próximo Congresso Brasileiro de Agrometeorologia - CBAGRO. Então, a
SBAgro deixa público que, após vários contatos, o próximo evento (XXI
CBAGRO), o primeiro da história na região Centro-Oeste do Brasil, ocorrerá
em:
Local: CATALÃO-GO
Período: 12 A 16 de Agosto de 2019
Presidente: Rafael de Ávila Rodrigues
Vice Presidente: Idelvone Mendes Ferreira
Instituições Envolvidas: SBAGRO, UFG, UFCAT, UEG, INMET, EMBRAPA.
Tema: A Agrometeorologia na Potencialização Sustentável do Agronegócio
A SBAgro gostaria de agradecer, em especial, aos professores Rafael Ávila e
Idelvone Mendes e a UFG/RC/UFCat, pelo compromisso em promover este
importante evento.
(f) Revista Agrometeoros
No último mês de abril, com a ajuda de colegas do Programa de Pós-graduação em
Produção Vegetal da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade
Acadêmica de Serra Talhada - UAST, conseguimos inserir a Agrometeoros na lista
de periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior).
Assim, a partir dos próximos envios anuais de produções dos programas de pósgraduações será possível que docentes informem as suas publicações na
Agrometeoros.
Esta ação permitirá que, em avaliações futuras dos periódicos, a Agrometeoros
consiga um QUALIS.
Aproveitamos a oportunidade para informar que a Agrometeoros está recebendo
artigos científicos para publicação ainda no ano de 2018. Logo, a SBAgro reintera
o incentivo para submissão de artigos de qualidade no periódico.
(g) Informativo: Sócio e 2º Tesoureiro da SBAgro é eleito Vice Presidente da
Commission for Agricultural Meteorology (CAgM)
Entre os dias 16 e 20 de abril de 2018, em Incheon, República da Coréia, ocorreram
a Conferência Técnica sobre Futuros Desafios e Oportunidades em Meteorologia
Agrícola (TECO) e a 17º Reunião da Comissão de Meteorologia Agrícola. Na
ocasião, o Brasil foi agraciado com a eleição do Dr. Orivaldo Brunini como
Vice-Presidente da CAgM (Commission for Agricultural Meteorology - Comissão
de Meteorologia para Agricultura). Dr. Brunini, assim conhecido, é o atual diretor
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Presidente da FUNDAG (Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola), 2º Tesoureiro
da SBAgro e um dos mais antigos sócios da SBAgro. Este é um fato inédito para
nosso país e que deixa todos aqueles que compõem a SBAgro muito orgulhosos com
essa conquista. Nos mesmos eventos, outro brasileiro se destacou, o professor
Flávio Justino, da Universidade Federal de Viçosa, que será chefe de grupo de
especialistas da CAgM sobre Impactos de Eventos Extremos e Riscos Naturais na
Agricultura (exceto seca). O Diretor Geral do INMET (Instituto Nacional de
Meteorologia), Dr. Francisco Assis Diniz, também participou ativamente dos
eventos. A SBAgro parabeniza a todos e deseja sucesso durante suas gestões.
(i) Atualização de Cadastro de Sócios e Pagamento de Anuidades
A SBAgro solicita que todos os antigos sócios, sejam eles adimplentes (com as
últimas duas anuidades pagas, 2016 e 2017) ou inadimplentes (com mais de 2 anos
de atraso) realizem a atualização de seus cadastros no site
(http://www.sbagro.org.br/new).
Para os sócios inadimplentes, o pagamento das anuidades de 2017 e 2018
permitirá regularizar a sua situação junto a SBAgro e, consequentemente, manter a
sua associação desde a sua filiação. Como foi criado um sistema de gerenciamento
dos sócios da SBAgro via site, esta será a última oportunidade para regularização.
Excepcionalmente este ano de 2018, estenderemos o prazo de pagamento das
anuidades de 31/05 para 30/06, sem acréscimos nas taxas.
A Diretoria.
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