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Entre Setembro e Novembro de 2005, a ABPol cumprirá o mais importante ato
para a perenização de qualquer sociedade: a renovação democrática do seu quadro
dirigente. Como reza o estatuto, o Conselho de Administração da Associação,
que teve - por sufrágio direto dos sócios - 50% dos seus membros
titulares renovados em eleição realizada em Setembro, elegeu no início de Outubro
o novo Diretor Presidente e a nova Diretoria Executiva responsáveis pela
gerência da ABPol no próximo biênio. Essa ação, mais que um expediente
burocrático, é fundamental para garantir a continuidade (não o continuísmo) e o
processo evolutivo da nossa associação. Em Novembro, na sessão
de encerramento do 8o. CBPol em Águas de Lindóia, quando transmitirei
formalmente o cargo para o meu sucessor, trarei na minha alma mais do que a indescritível sensação de
missão cumprida... terei comigo a firme intenção de continuar contribuindo para a ABPol e o setor de polímeros
do país. De fato, ao tentar fazer a tradicional retrospectiva dos 4 anos da minha gestão, percebi que as
realizações do passado, ainda que marcantes e fundamentais para o fortalecimento da associação, são pequenas
frente aos desafios que se apresentam para a ABPol no futuro. A realização do Congresso de Macromoléculas
(IUPAC) em 2006 no Rio de Janeiro - primeiro evento de envergadura global organizado pela ABPol em seus
18 anos de existência - representa uma amostra dos desafios a serem enfrentados e superados pela ABPol
nos próximos anos. Desejo todo o sucesso ao novo corpo diretivo da ABPol, empresto meu total e irrestrito
apoio à nova administração e agradeço o constante e excepcional suporte que tive do quadro de colaboradores,
dos Conselhos de Administração e Editorial, das Comissões Técnicas, dos associados, dos patrocinadores, das
instituições de fomento e pesquisa e dos meios acadêmico e corporativo à minha gestão na ABPol.
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A edição Julho/Setembro de “Polímeros: Ciência e Tecnologia” apresenta em sua seção editorial matéria
relativa à criação do Instituto Alan G. MacDiarmid de Inovação e Negócios, iniciativa pioneira da Embrapa –
Instrumentação Agropecuária. A vinculação entre pesquisa básica e aplicada, com todas suas conseqüências
positivas para a sociedade, encontrará mais um forte aliado com o início das atividades deste Instituto.
Em sua seção técnica o pesquisador encontrará 12 artigos técnico-científicos cobrindo importantes temas
da área de polímeros, entre os quais podem ser citados: Preparação e caracterização de blendas e compósitos;
análise térmica, mecânica e microestrutural de materiais poliméricos; processamento por extrusão e injeção;
usos de matérias primas vegetais e utilização de diferentes substâncias inorgânicas, sempre em combinação
com materiais poliméricos, em vários setores de aplicação.
O próximo número de nossa revista deverá circular já no início de novembro durante a realização do 8a
Congresso Brasileiro de Polímeros, que neste ano será realizado em Águas de Lindóia/SP. Convidamos os
pesquisadores a participarem deste que é o mais importante congresso científico brasileiro da área de polímeros,
convite extensivo aos fabricantes e empresas que atuam nesta área de atividades, por ser uma importante
oportunidade para realização de contatos, bem como para divulgação de seus produtos e serviços.
Comitê Editorial

Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol 15, nº 3, 2005
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