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“O ano começa com bom presságio: a BRASILPLAST já está aí para
agitar o mundo do Plástico e alimentar nosso otimismo! A Feira, que em sua 1ª
edição tinha porte minúsculo, é hoje o maior evento do segmento de polímeros
da América do Sul e um exemplo de foco e perseverança! A ABPol sente-se
honrada em poder participar da BRASILPLAST 2003, oportunidade em que o
almejado intercâmbio de informação entre indústria, academia e pesquisa de
polímeros pode ser praticado em um só tempo e espaço. Contribuindo para essa
interação, estaremos promovendo durante a Feira uma rodada de palestras, com
a participação de personalidades de destaque do meio empresarial e acadêmico.
No ano em que comemora seus 15 anos, a ABPol comprova a perseverança de
ter crescido mesmo em tempos de adversidade e o fôlego para se manter firme no caminho da constante evolução, como demonstram as múltiplas atividades programadas para 2003: além da participação
na Feira, estão contemplados os cursos em parceria com a UFSCar; os treinamentos “in company”; as
reuniões das Comissões Técnicas e as edições de sua Revista. A abertura do leque de serviços oferecidos pela ABPol para a comunidade dos polímeros, entretanto, não significa dispersão... o foco para
2003 está muito bem definido: organizar e viabilizar o 7º Congresso Brasileiro de Polímeros (7º CBPol)
que acontecerá em Belo Horizonte/MG, no Hotel Mercure, entre 9 e 13 de novembro. A abnegada
equipe liderada pelo Prof. Roberto F.S. Freitas - UFMG, com o suporte dos demais membros da Comissão Organizadora e da secretaria da ABPol, vem dedicando todos os esforços, desde o início de
2002, para que o 7º CBPol seja coroado de êxito. Estou certo de que um ano como esse, que se abriu
com a BRASILPLAST e será fechado com chave de ouro pelo 7º CBPol, será muito marcante na
história da ABPol.”.
Domingos Jafelice

EDITORIAL
Este número de “Polímeros: Ciência e Tecnologia” chega às mãos da comunidade ainda no
mês de março e circula na edição 2003 da Brasilplast, importante evento que não poderia deixar de
receber nosso apoio. A vinculação desta publicação com o setor produtivo é de extrema importância
para nossa revista, não somente pela participação deste setor na própria estrutura diretiva da Associação
Brasileira de Polímeros, como também pela necessidade de manter-se um canal ativo de comunicação
entre o meio industrial e o acadêmico-universitário.
Ainda que majoritariamente oriundos de pesquisadores de Universidades e Institutos de
Pesquisa, muitos dos trabalhos publicados em nossa revista envolvem o estudo de problemas de interesse
das indústrias produtoras ou transformadoras de plásticos e resinas. A presença na Brasilplast 2003
oferece ainda a oportunidade de insistir no convite para que os pesquisadores que atuam na indústria
utilizem nossa revista para a divulgação de seus trabalhos de natureza técnica e/ou científica.
Comitê Editorial
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