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Acreditar que o trabalho que a ABPol vem desenvolvendo ao longo
dos anos tem contribuído para fazer a diferença no setor de polímeros do
país me encorajou a assumir o desafio de liderar a Associação nos próximos
dois anos. A princípio, esse desafio aparentou ser bastante assustador, mas
a certeza de poder contar com os diretores que aceitaram essa tarefa, com
os membros do Conselho Diretor eleitos pela comunidade e com a Secretaria tão bem estruturada me fez vencer todas as resistências.
A ABPol, ao longo de seus 17 anos, tem sido bem sucedida na disseminação do conhecimento sobre polímeros para toda a sociedade e tem promovido a integração entre a iniciativa privada, o meio acadêmico e as entidades governamentais de P&D, quer seja através de promoção de seminários e encontros regionais,
cursos, participações em feiras, oferta de diversos títulos de livros significativos para o setor e pela
promoção do seu evento bianual - o CBPol.
O sucesso e a experiência adquirida pela realização desses eventos encorajou a ABPol a assumir o
seu maior desafio até o momento, que é a realização do WPC / Macro, o congresso mundial de polímeros
da IUPAC. O direito de realizar esse evento foi conseguido após 10 anos de luta para vencer a resistência da comunidade internacional e, além dessa resistência, outros percalços também tiveram que ser
vencidos e a ABPol pode mostrar que ela também é capaz de assumir a liderança das entidades
científicas para buscar as soluções e obter sucesso.
A maturidade da Associação Brasileira de Polímeros foi adquirida pelo excelente trabalho realizado
pelos dirigentes até o momento, obtendo respeito, credibilidade e confiança da comunidade.
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EDITORIAL
A edição de Polímeros: Ciência e Tecnologia e a realização do Congresso Brasileiro de Polímeros são
as duas maiores contribuições da Associação Brasileira de Polímeros para a divulgação da produção
técnico-científica, em língua portuguesa, na área de polímeros. A oportunidade do intercâmbio de
idéias e projetos, promovida pelo Congresso Brasileiro de Polímeros, é estendida também para a
discussão de temas de interesse da própria ABPol e da Revista Polímeros. Em particular, teremos a
reunião do Conselho Editorial, espaço para reflexão e prestação de contas do trabalho realizado. O Comitê Editorial aguarda a realização destes encontros nacionais para poder ouvir, não somente os membros
do Conselho Editorial, mas também os autores e colaboradores de todo o país que contribuem para o
sucesso de nossa Revista. A presente edição de nossa Revista completa 15 anos de publicação e um
pouco desta história pode ser encontrada em matéria publicada na seção editorial. Completam a edição
12 artigos técnico-científicos em diversas áreas de abrangência da Ciência de Polímeros. Considerando a elevada qualidade dos trabalhos apresentados no Congresso, convidamos os pesquisadores a
submeterem versão integral dos mesmos à nossa Revista.
Comitê Editorial

Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol 15, nº 4, 2005

E1

I
I
A
L

A

L

