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Dedicação à ABPDedicação à ABPDedicação à ABPDedicação à ABPDedicação à ABPololololol

Os objetivos da ABPol são conhe-
cidos, mas o caminho da entidade está
sendo construído por onde ela passa
e as marcas estão se perpetuando.
Antes de se fundar a Associação Bra-
sileira de Polímeros éramos indaga-
dos sobre os motivos  da ausência de
uma entidade de profissionais em uma
área tão relevante como a dos políme-
ros. Hoje ela existe e gera com com-
petência oportunidades para a intera-
ção entre os profissionais de indús-
trias, centros de P&D, universidades
e autônomos. Observa-se no entanto
a necessidade de maior compreensão
do papel da ABPol. Através dela os
profissionais se conhecem, se congratulam, as insti-
tuições ampliam seus contatos e a disseminação do
conhecimento segue padrões de qualidade. O esforço
é recompensado quando se percebe que a ABPol hoje
é reconhecida como a entidade que lidera ações liga-
das à ciência e tecnologia, tendo preenchido uma la-
cuna que antes estava aberta.

O apoio à ABPol é perceptível. Muitos sócios das
mais diferentes origens dentro da área de polímeros
contribuem de maneira significativa. Empresas não
medem esforços  para participar e patrocinar os even-
tos, e os órgãos governamentais não hesitam em apos-
tar na entidade, financiando de forma regular os con-
gressos e esta revista. O que interessa mais à ABPol
hoje é a participação, a presença, o voto de confiança
das entidades e indivíduos, pois na somatória temos
tido condições de grandes realizações, alavancadas
pelo suporte financeiro.

Apesar daquilo que a ABPol já realizou nos últi-
mos 13 anos, é certo que muitas ações são passíveis
de ampliação, e para que novos projetos sejam im-
plantados é imprescindível a renovação constante dos
associados que se dedicam à entidade. O Novo Con-
selho Diretor e a Nova Diretoria (veja reportagem

nessa edição) é uma demonstração
clara de que novos empreendimen-
tos estarão sendo implementados.
Cada etapa da ABPol deve ser tra-
tada como única, para que sejam
também atendidas as necessidades
do momento da comunidade asso-
ciada.

Em nome de todo o Conselho
Diretor que dirigiu a ABPol até o
momento, agradeço o apoio que re-
cebemos de todos os associados;
agradeço a dedicação dos muitos
que se envolveram com atividades
as mais variadas, como a editoração
desta revista que completa 10 anos

e esteve sob a coordenação do Professor José
Alexandrino de Sousa, a realização do 6º CBPol que
esteve sob a coordenação da Professora Raquel Mauler,
a realização dos cursos sob a coordenação do Enge-
nheiro Júlio Harada, e tantas outras atividades impor-
tantes apoiadas principalmente pelos demais diretores
(Sebastião Canevarolo, Francisco Ferraroli, Elias Hage
Jr., Domingos Jafelice, Luiz Antonio Pessan, Ailton
de Souza Gomes); agradeço às secretárias da ABPol,
principalmente a Fátima Cordebello que veste com dig-
nidade a camisa da entidade há 12 anos e a Edméa
Kako que está há oito anos conosco. Pessoalmente,
gostaria de agradecer aos colegas o que  recebi neste
anos todos: o apoio, a compreensão,  a mão amiga, as
injeções de ânimo, as lições, entre tantas outras coi-
sas. A ABPol faz parte de meus principais projetos de
vida e devo muito do meu crescimento pessoal e pro-
fissional ao envolvimento que tive ora como presiden-
te, ora como conselheiro ou como usuário da entidade.
O fato de conviver com uma comunidade tão especial
é que me dá a certeza  de sempre ter algo a fazer e a
aprender dentro da ABPol.

Silvio Manrich
Presidente


