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Começando Bem o Século XXIComeçando Bem o Século XXIComeçando Bem o Século XXIComeçando Bem o Século XXIComeçando Bem o Século XXI

O Século XXI deixa de ser uma
expectativa, um sonho ou uma fic-
ção para fazer parte da nossa reali-
dade e, em  momentos marcantes
como estes, paramos para meditar
sobre o nosso particular envol-
vimento com aquilo  que é funda-
mental para nós e que pode afetar os
rumos de nossas vidas. A ABPol
ostenta 12 anos de múltipla interação
entre seus associados, que atuam em
empresas e instituições de ensino e
pesquisa ligadas aos materiais
poliméricos e durante estes anos só
tivemos bons motivos para continuar
a ampliar as atividades que têm con-
tribuído para a permanente atualização desses
profissionais. Temos, portanto, muitos motivos para
agradecer a todos os associados que impulsionam
nossa Associação, dedicando parte do seu tempo para
que os resultados fossem cada vez melhores. Nos-
sos agradecimentos também a todos os Conselhei-
ros da ABPol, aos seus Diretores, aos Coordenado-
res de Comissões Técnicas, aos membros do Conse-
lho da Revista da ABPol, aos  Consultores, aos Ins-
trutores, aos Organizadores dos eventos, aos Fun-
cionários, enfim, a todos que de uma forma ou ou-
tra sejam responsáveis pela imensurável quantida-
de de ações bem executadas pela ABPol.

 Durante o ano de 2000, a ABPol realizou diver-
sas atividades, podendo-se citar os 11 cursos com
161 participantes; 2 eventos de abrangência nacio-
nal: 4º Seminário das Comissões Técnicas e II Se-
minário Brasileiro sobre Avanços em Processamento
de Polímeros com a participação de 160 profissionais
e estudantes da área e a participação da ABPol como
co-organizadora do 14º CEBECIMAT - Congresso
Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Matéria / 7º
MICROMAT - Congresso Brasileiro de Microscopia

de Materiais, que contou com mais
de 900 participantes. Outra meta
alcançada pela entidade foi a pos-
se dos primeiros Diretores Eleitos
das Regionais Leste e Sul, que de-
ram continuidade às tradicionais ati-
vidades regionais, além da imple-
mentação de novas ações, consoli-
dando dessa forma um dos princi-
pais objetivos de nossa Associa-
ção. No decorrer de 2000, a Regio-
nal Leste realizou, entre diversas
atividades, o 3o Encontro Regio-
nal de Polímeros que aconteceu
simultaneamente ao Mercoplast
Rio 2000, e na Regional Sul além

da realização de diversos seminários, também o I
Encontro ABPol Sul - CEFET de Reciclagem de
Plásticos.

Para o ano 2001, está sendo organizado o even-
to maior da ABPol - 6o Congresso Brasileiro de
Polímeros CBPol juntamente com o IX International
Macromolecular Colloquium, que será nos dias 11
a 15 de novembro, em Gramado, RS.  Além des-
ses grandes congressos, a Associação promoverá
durante 2001 outros 10 cursos, seminários nacio-
nais e regionais, diversas reuniões tradicionais das
Comissões Técnicas, entre outras atividades. Ain-
da no ano de 2001, esta revista estará completan-
do dez anos, comprovando a vocação da Entidade
para a disseminação do conhecimento.

Um novo milênio desperta em todos o desejo
de estar presente na construção de sólidas ações que
culminem em melhoria de nossas vidas pessoais e
profissionais. A ABPol é uma porta aberta para a
realização de parte desses sonhos.
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