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“Após completar 15 anos de vida em 2003, a ABPol ingressa em um
novo ciclo em 2004. A experiência, confiança, equilíbrio e solidez conquistados ao
longo de suas realizações garantirão à ABPol um futuro bem sucedido se conviverem lado a lado com a abertura às mudanças e desafios, a inquietude para ousar
e inovar e a vontade de crescer e progredir. A Associação - ao aceitar novos e
grandes desafios como o de promover o PPS 2004 (em parceria com o DEMa/
NRPP e a Sociesc) e de organizar o MACRO 2006 - demonstra que optou pelo
caminho da constante evolução e busca da perenidade. A agenda da ABPol de 2004
mostra também uma pauta engajada com compromissos de médio e longo prazo e
plena de eventos significativos que contribuirão para a maturidade da associação e a
qualificação dos profissionais envolvidos na Ciência, Pesquisa, Ensino e Indústria de Polímeros: o tradicional Curso de Aperfeiçoamento em Tecnologia de Polímeros (parceria com UFSCar/DEMa/NRPP); cursos
“in company” e “in house” na área de transformação e embalagens; participação nas feiras e simpósios de
Plásticos (Plastshow/SP, Cintec/SC, Latinoplast/RS e Alemanha - K´2004); organização do II Seminário
sobre Polímeros do Futuro; cooperação em Congressos e Seminários (XVI CBECIMAT e ISNAPOL);
manutenção da Revista e organização e estruturação do 8º CBPol, a se realizar em 2005. Para cumprir pauta
tão desafiadora, tendo suas linhas oficiais de fomento reduzidas pelos anunciados cortes orçamentários da
União, a ABPol conta com o habitual e imprescindível suporte institucional e financeiro dos seus sócios,
parceiros, patrocinadores, anunciantes e colaboradores efetivos – única fonte de receita confiável para esse
ano. Nossa secretaria estará à disposição para apresentar as várias opções de contribuição e apoio, também
disponíveis no web site da ABPol”
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EDITORIAL
Durante o 7o CBPol o Conselho Editorial da Revista realizou sua reunião ordinária onde, entre
diversos assuntos de interesse, foi aprovada a nova composição de seus membros e a nova composição do
Comitê Editorial. Desejamos as boas vindas aos novos membros e aproveitamos para agradecer a colaboração de todos que contribuíram até o momento para os bons resultados alcançados, porque foi graças ao
esforço dos membros dos conselhos e comitês anteriores, bem como dos consultores, que estamos dando
início ao décimo quarto volume da revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia”. Verifica-se o crescente
interesse dos associados e de outros membros da comunidade, em publicar seus mais recentes trabalhos
nessa revista, o que a consolida como um dos mais importantes veículos de comunicação técnico-cientifica
da área de polímeros no Brasil.
Este número apresenta 10 artigos técnico-científicos, dos quais alguns são trabalhos apresentados no 7o CBPol, submetidos em versão integral à nossa revista. É apresentada também uma matéria
sobre “Legislação de embalagens para contato com alimento: Mercosul e outros países Latinoamericanos”,
um exemplo de matéria que também gera bastante interesse entre os leitores da revista. Aproveitamos a
oportunidade para incentivar o envio desse tipo de informação,

Comitê Editorial
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