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Os primeiros 04-05 meses de 2002 têm sido muito produtivos para a
ABPol e as atividades em curso têm refletido o foco da Associação no futuro.
Decisões e iniciativas fundamentais foram tomadas nesse período para iniciar e
dinamizar os trabalhos das Comissões Executivas, do 7o. CBPol (2003), do
MACRO 2006 e de outros eventos igualmente significativos de nossa agenda
como o ISNaPol 2002, o 15º CBECIMAT (Novembro 2002) e o PPS 2004. Na
visita que fiz em Abril de 2002 à Sede da ABPol em São Carlos, pude constatar
com entusiasmo os resultados dos investimentos feitos na melhoria de sua infraestrutura que contemplaram a instalação de novos computadores e “softwares”,
ampliação das linhas de telefonia, instalação de linha rápida para transmissão
de dados e integração via LAN (rede). Trata-se de mais um passo expressivo para adequar a ABPol às
novas tecnologias da informação e preparar a Associação às demandas de um futuro, cada vez mais
presente. A excelente repercussão obtida do conjunto de nove Cursos sobre Polímeros oferecidos pela
ABPol, em estreita e profícua parceria com o NRPP/UFSCar a partir de Abril 2002, confirma que a
vocação da Associação em concentrar esforços no treinamento e especialização de mão de obra é
também uma forma de investir no futuro do país. O planejamento das atividades da ABPol em 2002,
como demonstrado pelas atividades dos primeiros meses do ano, aponta para uma direção: o futuro.
Domingos Jafelice

EDITORIAL
Neste número de “Polímeros: Ciência e Tecnologia” estamos implementando algumas modificações no lay out da seção de expediente e na encadernação da revista. Da mesma forma, começamos a atuar com a composição completa dos membros do Comitê Editorial, o qual contempla representantes de importantes instituições de pesquisa das principais regiões geográficas do país atuantes na
área de polímeros. Com a implementação do novo Comitê, os autores poderão enviar seus trabalhos
diretamente para os representantes de cada região ou, se preferirem, diretamente para a secretaria da
Revista.
Os oito artigos publicados nesta edição abrangem as áreas de mercadologia, reciclagem,
processos de polimerização, análise de polímeros e reologia de sistemas poliméricos. A seção editorial
apresenta ainda matéria relativa a criação dos Institutos do Milênio, iniciativa do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que contemplou entre várias propostas o Instituto Multidisciplinar de Materiais Poliméricos.
Esta edição de “Polímeros: Ciência e Tecnologia” está sendo distribuída juntamente com a
realização da “PlastShow 2002, Feira e Congresso - Soluções para a Indústria de Transformação de
Plásticos”, em São Paulo no período de 3 a 5 de junho e marca a presença da ABPol neste importante
evento nacional.
Comitê Editorial
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